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ALBERT RÀFOLS-CASAMADA: FRAGMENTS
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Els múltiples camins del matí, a l’hora que l’esquirol salta entre les branques i un
raig de sol arriba a la finestra. El color de la terra aspira encara la rosada, aquella
lluïssor de les figures incertes, però d’un intens perfil que encara no es desprén to-
talment del somni. Hi ha un lleu tremolor de les fulles com un cant gairebé sospirat
que no saps d’on ve. És aleshores quan la mà decideix definir la forma del vol
d’alguns ocells i amb una lleu incisió marques sobre el paper aquell instant de cla-
ror o d’ombra com una paraula que creix, com un raig d’aigua entre les pedres,
com un fil de fum que no saps quina flama o brasa, quina veu ha llençat a l’aire.

Respires el color més esfilagarsat que vol prendre cos quan obres la finestra,
reflectit al vidre, esperant el compacte ressò de les imatges vibrants, de sons ines-
perats, de signes fràgils com la veu d’aquest ocell que s’amaga entre les fulles. Tot
un llarg enfilall de colors i paraules quan no saps si els records dibuixen perfils o
són les taques d’ombra les que configuren el paisatge. Alguna cosa et guia la mà
pel camí de la memòria.
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Potser el silenci és la clau de la història, l’arrel de l’enigma, allò que ens acara
amb la blancor dels núvols a l’hora en què la tarda comença a allargar les om-
bres més enllà dels límits del camí.

Potser la forma d’algunes fulles és com una paraula condensada en un toc de
groc o de verd, en una lleu mirada per damunt del llac d’aigua blava o grisa.

Potser el pensament s’arremolinava a algun indret on l’enyorança dibuixava fi-
gures, gairebé imperceptibles, a l’aguait d’aquell mot que no sabies si havia d’ar-
ribar, ni si volies esperar més enllà dels brins d’herba, on encara el sol posava els
accents d’or de la tarda.

Potser aquell moment lluminós encara batega.
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