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Entre el somni i la raó, en quin estat més agradable em trobava. Deixava fluir lliurament els
pensaments, tan els que havien estat tancats llarg temps en algun indret de la memòria, com els
més recents del dia a dia. Les parpelles se’m tancaven i una dolçor profunda inundava totes les
parts del meu cos, volava cap a antics moments del meu jo. Sense tenir cap guia que m’indiqui
el camí cap a la salvació, deixo que sigui la meva pròpia raó, igual que va ser Virgili per Dante,
qui fixi el criteri a seguir. Fent un esforç desperto d’aquest estat embriagador i sento una urgent
necessitat de plasmar sobre el paper les sensacions acabades de viure.

No comprenc encara el sentit que li vull donar, però deixo que la ment investigui. De cop, una
reacció física davant l’incertesa, el cor lluita per sortir de l’antic dolç estat i comença a batre amb
força. Com si el sol propòsit de voler començar alguna cosa l’activés automàticament.

De cop, ha desaparegut l’escassa llum de tarda que donava sentit al meu camí cap a la sobtada
inspiració. He obert la llum i m’he quedat llarga estona reflexionant davant del paper. Les
paraules se’m repeteixen i s’esgota l’impuls inicial que fa tant sols uns instants representava una
necessitat.

S’ha acabat, igual que un cop desperts ja no recordem el somni que fa uns moments era tan real
i només queda la sensació d’haver experimentat alguna cosa.

Però queda aquesta veu que no calla, ja sigui en el dolç estat imaginari o en el que ens permet
moure i fer que el cos reaccioni davant les nostres necessitats o desitjos. Un to de veu que
només sentim nosaltres i ens empenyem a transmetre als altres a fi de poder comparar les
inquietuds i temors interns.

No ens permetem gaire sovint el luxe d’endinsar-nos en aquest món tant quotidià. Per temor a
descobrir- hi alguna cosa desagradable? o perquè considerem que ja ens coneixem prou i no
podem aprendre de nosaltres mateixos?


