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Molt més enllà de la senda difosa que ens remunta a temps immemorials, ...memorials, ...morials, 
...rials, ...ss, ... trobem la precisa ploma d’un escrivent del país d’Amirgall. Després d’infinites hores 
copiant per altres les més diverses bajanades, aquest domador de les lletres, de cal·ligrafia 
entremaliada, però en consonància amb les formes més pures de la natura, resolgué per fi a 
compondre el relat d’una experiència viscuda anys ençà; vivència que jeia pacientment a les 
fondalades abissals del seu cap, esperant l’ocasió per envestir la bèstia... 
  
L’escrivent trigà una setmana a fer brollar la deu latent i profunda, sempre sense deixar d’excavar, tan 
de dia com de nit, tan de nit com de dia... fins que un papir escrit féu acte de presència al seu 
escriptori. No tenia consciència d’haver assistit a  cap part, però sí que ho havia engendrat dins del seu 
cap, com diu la cançó, i això era el que comptava. A més, a arrel d’aquell fet, un edelweiss solitari sorgí 
davant de la seva finestra, al mig del jardí. 
 
Val a dir que Amirgall era país de terres sinceres i de subsòl obscur, i les nits llòbregues eren camp 
fèrtil per al dringar dels collarets dels xamans, habituals en aquella contrada, errant d’una punta a 
l’altra del país a la búsqueda de l’esperit més selvàtic. Un d’ells, i estic parlant ja d’anys més tard del 
part de l’escrivent, va rebre en plena litúrgia la visita d’un ocellet, un ocellet tropical, exòtic, de 
plomatge blanc i bec vermell, un mandarí, i el bruixot ho considerà un bon auguri. Però no només 
fou això, sinó que del bec de l’ocell, com en un joc de màgia en cascada, sortí un papir, un papir vell, 
d’ocres tonalitats, de perfum salvatge, el testimoni de l’escrivent. En un nou part inexplicable, el 
bruixot escollit posà música, melodia, a la lletra de tinta ja marcida. 
 
La lectura d’aquell papir no es difongué gaire per no dir gens, però tot aquell que s’hi endinsava 
percebia una estimulació a la por i un combat ferotge contra ella, una provocació íntima que arriba 
sense avisar, una crua interiorització d’allò més cru que es  guarda a l’interior de cadascú. 
 
La intenció final de l’escrivent en aquell papir, i en altres que omplí de lletra pulcra, era gaudir de les 
coses que ens permeten ser  qui  pressentim que som i no, qui els altres pretenen que siguem; llàstima que aquesta 
darrera frase no fos seva... L’escrivent d’Amirgall  visqué la seva vida de manera transcendent en un 
univers translúcid, per això el seu epitafi conté un regust de sàtira vital envers la mort, sabent que no 
es tracta d’un fet molt greu ni seriós: 

 
 Un sol punt 
 brilla en l’obscuriat: 
 un nas ple de mocs. 

 
A continuació hi ha una transcripció més o menys fidel del contingut del papir: 

 
 

        (pàgina següent) 



 
El Celler de les Cebes 

 
Cripta embruixada, una nit sense amants, 

espelmes, escales que no havíem baixat abans, 
taula arraulida com un colom blanc, 

refugi d’un íntim descans. 
Salpa de port una ampolla de vi, 

un bon vi de la vinya dels pàmpols sempre marcits, 
negres parpelles, oníric Satie, 

somriures que es van esquifint. 
 

I mentrestant, el comediant 
s’acomiada, ens diu adéu, 

perdrà els papers i es treurà fent cor fosc 
cada màscara per cada por, 

no hi ha funció, vine al celler 
de les cebes, tu també. 

 
Amb la promesa d’arrencar el cor, 

el cor d’una ceba, amb una daga que ha vist la mort, 
penes i culpes, disculpes i flors 

s’espolsen de cendres i son. 
Aquell que grata i mira a través 

d’aquesta ceba feta de vidre mai transparent, 
entre sanglots, creu que el riure i laments 

és el que fa igual a la gent. 
 

I mentrestant, el comediant 
s’acomiada, ens diu adéu, 

no li fa res reconèixer que té 
una llàgrima negra lliscant 
galtes avall, és del celler 
de les cebes, tu també. 

 
Cebes per tu, 
cebes per ells, 
cebes per tots. 
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PS. La lletra d’aquesta cançó no té res a veure amb l’expressió ser de la ceba. 


