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Fa uns mesos vaig veure-vos observar un gran pi en un solar ple de runa i embalums, molt prop de ca meva.

Aquell dia, amb vós d'espectadora, vaig filar més prim encara, i vaig pensar, en un llampec, que potser era aquella l'ocasió millor que
havia tengut mai per mirar-lo i remirar-lo de manera completa.

 Pinyons

Lluc Seguí | 
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Amic,

Tenc tantes  coses a dir-vos que no sé per on començar. Em vénen tantes  idees al cap com por a l'hora d'escriure per si les  meves
paraules us poden enutjar fins al punt que deixeu de contestar-me aquesta carta. Sé que us destorbaré, la vostra vida és, pel que em
sembla, solitària i tranquil·la. Crec, tanmateix, que us agradarà saber que qualcú es preocupa de vós i vetla perquè sapigueu que, encara
que en secret i a les hurtes, us estima a la seva manera.

Potser ara mateix, si és -tal vegada- que arribau mai a llegir aquestes línies, us demanareu qui som, como ho he fet per trobar-vos en
aquesta adreça, com així us dic aquestes coses que us dic, quin interès hi puc tenir, què en dec voler treure. Jo també m'he demanat tot
això, i més, però al cap i a la fi he arribat a la conclusió que us ho havia de dir, tant si em responíeu com si no. Dedicau-me un poc de
temps, aprofitau uns instants per preparar-vos la tassa de te ben calent que us preniu cada horabaixa a casa vostra i al treball i llegiu-me,
perquè m'ha costat tant encetar que no sé si podré acabar o si esqueixaré el paper unes línies més avall.

He de confessar-vos que no vull dir-vos qui som. Per ara, si més no. Sí que em vaig decidir a fer-vos arribar la carta al vostre lloc de
feina, encara que era més fàcil enviar-la a ca vostra. Em resultava una idea més atractiva i, ara, vull pensar que, enrevoltat de tots però en
completa solitud, us entreteniu a llegir-la més pendent, qui sap, del que deuen pensar els vostres companys que no del seu contingut. O
vull imaginar-me que us heu amagat en algun lloc, una saleta fosca, un racó oblidat de magatzem, una cambra de bany, amb por a ser
descobert...

Quin interès tenc, per què us escric? No és res de l'altre món i ho és tot. És una excusa com qualsevol altra. Fa uns mesos vaig veure-vos
observar un gran pi en un solar ple de runa i embalums, molt prop de ca meva. Passejàveu i vàreu aturar-vos de cop, com si alguna força,



incapaç de ser dominada, frenàs els  vostres peus. Alçàreu la vista lentament. El repassàreu de dalt a baix, una i una altra vegada, en
dibuixàreu cada una de les branques, les pinyes plenes a punt de recollir, miràreu amb un cert fàstic els voltants de maresos romputs,
fustes de tota mida, portes velles, ferros, rajoles trencades, taulons, algun animal mort, plomes escampades, plàstic, què més puc dir, ja
ho sabeu. La força que va fer que us aturàssiu em va cridar l'atenció, i encara més la intensitat absoluta i la durada de la vostra mirada.
L'endemà hi tornàveu ser. Jo també. A la mateixa hora. Vàreu arribar d'allà mateix, metòdic, puntual, vàreu travessar el carrer i us situàreu
enfront. Volíeu tenir, potser, una visió més generosa de l'arbre. Tornàreu passejar la vista per les pinyes. N'anava carregat. Descobert per
uns al·lots que jugaven amb una pilota vàreu partir i fins al cap de tres o quatre dies, no ho record exactament, no hi vàreu tornar. Jo, com
podeu suposar, vaig comparèixer cada capvespre a la cita, més prest o més tard de l'hora en què hauríeu d'haver vengut. A la fi tornàreu
passar, mirant de reüll i sense aturar-vos. Unes passes més enllà retrocedíreu. Jo seia en un banc del parc, em miràreu i no em donàreu
cap importància.

Fins al dia que les pinyes començaren a caure, de madures. Totes les de les branques que penjaven part de fora del solar caigueren al
carrer. Jo hi era, i vós, com sortit d'un somni, apareguéreu i començàreu a recollir-les amb fruïció. Les anàveu ficant en una bossa de
plàstic d'uns grans magatzems i que ja devíeu dur preparada de feia dies i fugíreu més aviat que de pressa, carrers enllà. En deguéreu
recollir vint o vint-i-cinc. No us hi vaig tornar veure -pel solar, vull dir- fins passats uns dies. I vaig seguir-vos, encara que no feia falta
haver-ho fet perquè sabia perfectament què faríeu els propers minuts: mans a la butxaca o a l'esquena, cap baix, sis illetes més de cases,
carrer avall i cap a casa. Però vaig venir-vos darrere darrere, mirant que no em descobríssiu. No sé si ho vàreu fer, però diria que no.
Entràrem, vós a ca vostra i jo a ca meva. Ja ho deveu haver endevinat, que som veïnats. De la galeria veig el vostre pati. Hi anàreu, vestit
amb la roba d'estar tranquil i les espardenyes. Traguéreu el piló de soca d'arbre, desgastat a cops, de davall el porxet. La maça (no el
martell), el plat, una copeta de vi, un poc de menjar per als animals, la cadira i el ribell. Trencàreu pinyons fins que es va fer fosc. En
menjàreu, un a un, el fruit dolcenc. Amb la mateixa fruïció amb què havíeu recollit les pinyes, amb idèntica ànsia. Allò confirmà totes les
meves esperances. En aquells instants vaig descobrir-vos abraçant-me, mossegant-me les galtes i la boca, els pits, el nas, les orelles i tot
el meu cos, pas a pas, encegat.
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