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Ets en un vaixell, en un avió, en un tren, en un redol remot d’un estat proper. Et
mous a la butaca, incòmode. Et somriu qualcú i respons amb una mirada absent, de
cap a peus, veient sense veure-hi. El vaixell es deixa gronxar, l’avió batega, el tren
redola, el seient tremola. Veus la companya de davant. La veus i la mires. Et somriu
i et demana el diari. L’hi deixes. Es posa a llegir en veu alta els titulars de diverses
notícies. En selecciona de bones i de dolentes. De tant en tant alça la vista i sembla
interrogar-te sobre si ha de continuar o no. La deixes fer. Una lletania, amb veu
amorosa, et traspassa, t’entra com un xarop i t’endolceix. El vaixell tremola, l’avió
redola,  el  tren  es  deixa  gronxar,  el  seient  batega.  Fins  i  tot  les  notícies  més
escandaloses, les que t’haurien enrabiat de bon de veres, et deixen indiferent, suau.
No  en  fas  cas.  Corrupcions,  assassinats,  violacions,  robatoris.  Informes,  cartes,
decisions,  discursos. Comitès,  reunions,  congressos,  sínodes.  Personatges ridículs,
titelles, homes de palla, grans protectors de la família, reis i princeses, enviats del
dimoni, santedats, columnes de la pàtria... tot  un còctel de sarcasme i barra. El
vaixell redola, l’avió tremola, el tren batega, el seient es deixa gronxar. No s’atura:
et mira, somriu, i continua. No hi ha ningú més a prop vostre, per això el viatge
transcorre tranquil, plàcidament. No entens la seva actitud, ni tampoc no t’havies
aturat a pensar mai que certes coses et deixarien tan indiferent, llenegarien sobre
els teus sentits i la teva consciència com una pluja esperada. La situació, de cop, et
sembla ridícula. Deu ser la seva veu, que endolceix tanta misèria. Ella, allà davant,
esmicolant l’actualitat del dia, del mes, de l’any, de la història humana sencera, i tu,
allà davant, farcit de por sense saber-ho però sense reaccionar, deixant cantar la
cançó.

Però ara un fil de ferro prim comença a burxar vora l’estómac. T’arriben les primeres
imatges del món i de la bolla: ninets amb els ventres inflats de fam, homes i dones
amb les cares desfetes per la guerra,  sang fresca a la neu i  als portals,  cames
esqueixades, pelleringues amb ulls i boca i mans, persones discretes amb la llengua
tallada,  consciències  embotides  d’anestèsia  moderna,  l’últim crit  en  la  moda de
fotre-ho tot  i  tothom. El  ventre et  fa pessigolles, no pots contenir el  vòmit  i  et
vesses sobre el diari, amb les mans sobre el pit  en actitud de pregària. T’alces,
avergonyit.  Ella et  mira, serena com un bassal,  fonda. T’ofereix el  diari  amb un
somriure. Et dóna les gràcies. Mira per la finestra. El vaixell batega, l’avió es deixa
gronxar,  el  tren tremola, el  seient  redola. Tot,  tu inclòs, esclata en mil  paraules
perdudes, en centenars de milers de lletres humides de vòmit fresc i profund. La
companya de davant desapareix, arrossegada entre el teu mareig i la dolorada al
ventre, que continua. Tu, petit, esclatant per segona vegada, et deixes transportar
igualment cap a un lloc que penses mentre voles, corres, vaivereges que serà millor,
molt millor...

Aterres, a la fi, entre els braços d’una dona marcida, de cara arrugada i dits eixuts,
cabells escambuixats, ulls a la vorera del món, al caire de l’abisme. El braç esquerre
t’arriba només al colze, encara que de tant en tant sentis els cinc dits que et falten,
sacrificat tot a qualque miserable déu de la terra, i amb la mà mig sana del braç
dret et repasses el ventre inflat de fam, mentre un esbart de mosques et furga els
ulls, amb una lentitud i una precisió ferestes.
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