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Hi havia una vegada un jove que escrivia.

Aquelles nits d’estels, amb el cos calent dels treballs del dia: córrer, nedar d’anemo-
ne i corall, anar amb bicicleta, saltar per les roques per caçar crancs i amollar-los,
menjar síndria i meló com un salvatge, assaborir el gelat de mig capvespre; aque-
lles nits quietes, amb la lluna en dansa i el vaivé de les onades, un etern joc de cava-
llets de colorins a l’ombra, els llums enfront (hotels a vessar de turistes, fanals del
passeig, fars de cotxes que davallen la muntanya, sadolls de
fer l’amor per les penyes i els camins sense sortida); aquelles
nits de confidències i secrets, més endins com més de prop,
de dubtes i desitjos (jo faria, jo aniria, jo voldria, tots els
verbs enfilats sense aturall, tots els pronoms en desfilada, tu
hi vendries? ella ho sap? nosaltres junts, vosaltres també, ells
allà, elles aquí...), d’oratge als cabells i caliu als llavis, de pell bruna i salabrosa, d’es-
queixades, mossegades, rapinyades, besades, estirades, d’arena fina per llençol i
constel·lacions per cobricel.

Quantes vegades era tot un sortir i entrar, i veure l’amiga, o l’amic, i entaular-s’hi
amb l’envestida o el rampell, o amb el seny de l’adult que ja sospesa cada cir-
cumstància. Quants de pics era tot mirar endavant i precipitar-se a l’abisme, el
penya-segat, el clot sens fons, el cistell d’aigua, i quantes era girar-se per penedir-
se d’ahir, de despús-ahir, de la setmana passada, del primer de mes, del dia de cap
d’any o del curs antic. En el caragol del temps, en el remolí (xiulador, engolidor, au
de rapinya) del que un ha viscut, la troballa del que podia haver estat i no va ser,
la gosadia de pensar què hauria succeït si hagués fet allò, si no hagués fet allò altre,
encantador de serps, entabanador dels sentits, mola que mol, exsucador que exsu-
ca, espremedor que esprem, mar que fa forat i tapa.

En el llistat de l’haver i el deure, columnes precises de paraules (formiguetes que se
saluden, cuquets que s’encalcen) resumeixen, ja sense sentit, la jovenesa del jove
que escriu, els seus dies fins aleshores, les seves estacions, els seus motius més
inquietants. Cel suau, verd turquesa, groc de sol, taronja madura. Un mínim canvi
en el cos, un pensament de ràbia contra el pare, una remor d’insults que han covat
massa i ara esclaten, una mirada volgudament freda, una rialla intensa que enamo-
ra, la passió maldestra, el per ventura fruit del temor, el qui sap company del sí
rotund.

Hi havia una vegada un jove que escrivia, que escriu, que no escriurà més sobre la
seva joventut i el seu camí (allò que podia haver estat i no va ser, allò que va ser
però podria haver estat d’una altra manera). L’endemà de fer els catorze un acci-
dent discret el retallà i el llençà a la paperera, amiga inseparable de totes les taules
del món.
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