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1.

Passejava sempre pels mateixos carrers, l'entramat conegut de portals, cantonades,
edificis  singulars,  places  arbrades  i  jardins.  No  veia  per  què  havia  de  canviar
d'itinerari: el tenia prou ben apamat, en coneixia cada detall, sabia quin temps (si
anava al pas habitual) tardaria a recórrer-lo. Fins i tot podia endevinar, segons el dia
de la setmana, qui es trobaria entrant o sortint, qui el saludaria i  qui no. Quan
l'ombra començava a confondre's amb la claror,  aquella era l'hora apropiada, un
desgavell de colors de gasa, un ball de renouets íntims, com un diàleg suau entre el
dia que ja se'n va i la nit que ja arriba, els insectes de l'estiu, els ocells de l'hivern.

Sortia de casa, sol o amb companyia, i primer andoiava sense rumb, on vulguin les
cames, deia, fins que no li quedava altre remei (el cos ho demanava així) que iniciar
la ruta amiga, uns pics en un lloc i els altres en un altre. Traçava, tanmateix, el
cercle complet:  on començava,  acabava.  I  de d'allà,  altra vegada sense cap  pla
determinat, cap a casa. I tant li era: sol o amb companyia, perquè a vegades sol ets
multitud i a vegades acompanyat vas més tot sol que un mussol.

2.

No es pot precisar amb exactitud quina raó inicial el va fer, un dia, baratar de camí.
Havia sortit una mitja horeta abans, i les seves passes ja tombaven cap al redol de
sempre. Pràcticament veia l'edifici verdós amb la llimonera al pati de davant (aquell
seria el vertader inici, partida i meta, d'aquell dia) quan es va descobrir passant de
llarg. Per ventura no ho sabria ni explicar. Un cop d'aire, una olor, una pedreta a la
sabata, un animal al carrer, un altre passejant a qui seguir uns metres... De cop es
veié contemplant unes altres cases, uns portals diferents i atractius i, amb ells, uns
altres jardins amb  arbres diversos i  uns altres conjunts  de  ramellers florits,  de
caminets  a  la  gespa,  de  baladres  desconeguts,  piques  d'aigua  per  als  ocells,
bardisses d'un verd encegador, finestres il·luminades, porxades generoses. Una vida
nova a cada cap de cantó, de possibilitats incomptables, inexplorada. Uns minuts,
unes hores amb la passió novella del ressuscitat, fins que (sempre sol passar voltant
cantó) arribà de nou al punt de partida i així tancà el cercle acabat d'estrenar, per
primera vegada.

3.

Un  altre  bon  dia  prengué la  decisió ferma de descobrir  què era allò  que havia
provocat el canvi. Agafà una càmera fotogràfica, en comprovà la bateria, canvià la
targeta de memòria i se la posà, com un lladre, a la butxaca de l'abric. Era ja ple
hivern, feia dues setmanes que caminava per la nova barriada de la ciutat i ara ja
havia de partir de casa un poc més prest  que, si  no, es trobaria pels carrers a
mitjanit. No hi havia companyia, llavors, perquè (així li ho havien dit) tanta rutina
cansa. Es veia imaginant, satisfet, al banc del parc més avinent: el desig, l'amor, la
compassió, el perdó, tot passa, una esfera que redola del cim a la vall, i d'aquesta a
una altra, la terra sobre el seu eix, la lluna entorn.

Així que aquell horabaixa fotografià tot allò que li cridà l'atenció. Potser era aquella



figura  rera  les  cortines,  un  dibuix   a  la  paret  del  solar  abandonat,  una  carota
gravada al portal de fusta, unes rajoles de la vorera descol·locades, la claveguera
embossada al cantó, la tanca metàl·lica sense cap detall de bon gust o fantasia, el
tretze que mig  cau sobre un portelló d'alumini  brut,  els llums que s'encenen si
detecten moviment,  la caseta abandonada d'algun animal poruc,  les eines sobre
l'herba, uns cactus ressecs, un hivernacle amb els plàstics esqueixats, l'escalonada
amb  pretensions  d'un  temps  esmorrellada  de  pertot,  el  fanal  permanentment
adormit...

4.

A la pantalla arribaren a desfilar centenars de fotografies. El món sencer, la història
universal.  Les  repassà,  les  comparà,  n'advertí  els  canvis.  Dies  i  dies
d'endormiscament i de desvetllament, alternats. Però mai, en cap moment, un raig
de llum, una espira, un llamp: aquí, això és, mira-la bé, aquesta és la resposta a
l'enigma, la solució.

Avui s'ha concedit la darrera oportunitat. Passejarà com si fos la primera vegada. Els
ulls ben oberts, tot ben obert. Així que desa la càmera i l'ordinador. Es vesteix com
en un ritual, menja un poc (continua sol) i parteix. Tresca sense gaire interès, de
primer, i amb les cames frissoses, lleugeres, entra en el redol que és el seu objectiu,
una  part  del  barri  antic,  la  que  ha  sofert  més poques remodelacions  i  la  que,
tanmateix, no s'ha deixat arrossegar per la degradació habitual d'indrets semblants.
Tot ell (ell: el caminador, el trescaire, el rodamón) és, en efecte, obert i receptiu.
Passen pocs cotxes. Es troba amb poca gent. Les cases mig dormen, a l'hora de
sempre. L'aire s'aquieta, les fulles dels arbres, les plantes, els arbustos, la gespa fins
i tot, es desdibuixen en un tremolor lleu que ho omple tot. I de cop n'és conscient,
de cop s'encén la llum clara que esperava al seu capet en vigília. És allà, d'allà ve,
d'allà  surt,  s'escampa,  s'arremolina  i  s'estén  successivament,  s'encaragola  i  es
destrava, s'allargassa i es contreu. Aquella música és al fons de totes les coses, sí,
amagada, discreta.

5.

És la cançó d'aquell hivern, la cançó compartida i conviscuda. No n'entén, encara
ara,  la lletra, i si bé durant un temps va sospesar la idea de mirar de traduir-la, ell
mateix, sense intermediaris que el destorbassin, en una aproximació directa i neta,
ho va deixar córrer perquè (pensà) el misteri que la feia seductora, una vegada fos,
la  faria  vulgar,  com qualsevol  altra.  Ara  han  passat  anys,  la  vida.  Ara  torna  a
tenir-la, cara a cara, i la sotragada ha estat forta. Ha tocat amb els peus enterra. Ha
viscut, de cop, els trenta anys que els separaven. L'obsessió s'ha fet carn i és en el
seu aire suau quan tot esdevé real, totes aquelles fotos, les figures, els detalls, els
infinits caires i costats de les hores, de les passes fetes, de l'alè de cada instant.

Mira  de  trobar  exactament  el  punt  d'origen  però  no  se'n  desfà.  Potser  hauria
d'entrar en qualque jardí,  demanar permís per travessar un pati,  posar excuses,
aturar-se una estona en un lloc elevat i talaiar la fosca.

Qui escolta la cançó pateix de la seva mateixa malaltia: la posa una i una altra
vegada, vint cops en tota la nit, fins que n'abaixa el volum, imperceptiblement, cap
al silenci.

Ell no ho sap, però és ella, a l'altra banda de la finestra. Ella. Quina buidor tan
estranya i inexplicable. Se li adormen els peus, de la tensió i la vigilància. Quan el
fred el prengui, s'alçarà i qui sap si partirà cap a casa.
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