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La dona en fuita, amb cuirassa, va remuntant la carena per viranys 
espesseïts, entre boscos acotats per cledes de fusta revellida. La dona 
sembla xiroia, amb un deler per la vida, sense adonar-se, potser, que 
arribar al cim i morir vé a ser el mateix. 

La dona en fuita va de nord cap al nord, finalment conhortada. Fins als 
cims nevats? 

Escàpola, l’esverament que porta, cabell de vella al vent, mans tacades de 
vella, alè inhalant aire i bafos d’eucaliptu, l’ànim estranyat, expectant, la 
dona grimpa. Amb la mirada lúcida va cercant companyonia a prop seu, 
un indici del cavaller de la capa fosca a qui veu galopar, al lluny.

Al captard, oh qui ho havia de dir!, arriba al cimal del mont Ventós, i abat 
la torre de defensa ordida per l’enemic d’antany, i venç en l’escaramussa. 
Albira el regne conquerit i se’n congratula. Fa plaça forta al mont Ventós, 
descoberta la iniquitat, desvelat l’engany, sense careta, gosant dir el que 
no havia dit, en plena eclosió, la rosa, la rosa esbatanada, esfullada.

A la nau romànica de l’esglesieta abandonada, ronquen encara els 
roncadors que volen matar jueus. Tants anys de roncadors acumulats! 

Pel cantó de ponent se sent una veu que diu: aquesta és la contrada dels 
que van ser, són i seran. L’ull ho veu tot i tot ho té present i té les claus de 
totes les portes. 

La dona foraviada es gira per mirar què és o de qui la veu que parla i és 
només una veu que parla. Era això? La vida era això? pregunta encarada 
a ponent. I ara què? Un terrabastall inaudit (llamps, trons, cap de fibló, 
remolins, xucladors, pedregada) es despenja per tota resposta.

La dona diu, palpant-se el cos, diu: bé, d’acord, m’ha quedat clar, no en 
parlem més. 

*   *   *
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Fem un pacte, fem un joc: si m’estimes t’estimo, si me’n dones, te’n dono. 
És això el que diu la Bíblia, ara ho entenc. Estabornida per la claror forta 
dels ulls que em miren, m’adono de la meva misèria. Els ulls em fiten 
directament, uns ulls negres i lluminosos d’infant que, amb suprema 
tensió d’esperit, m’interroguen. I jo, atabalada per la intenció de la 
mirada (què em preguntarà, què vol saber, què li espera, què m’espera, 
què passarà? quins els seus terrors i les seves esperances?) contesto: 
què...?, i ella, des dels seus quatre anys, ferida ja de realitat, percep el meu 
astorament, i diu: res... juguem? Juguem, contestes. 

I mentre jugues la tarda va caient i la tristesa crepuscular s’imposa. 

Juguem a posar els ulls al lliure albir de l’apocalipsi. Els ulls traspassaran 
els núvols i veuran l’alfa i l’omega i una veu clamarà: deixa de témer! I 
set portallànties d’or tindran els blens encesos. En un setial, un assegut, 
l’Assegut, mirant. I davant del setial una mar transparent que ho conté tot, 
inclosos nosaltres i els nostres crims. 

Ribes contra ribes, mars contra mars, armes contra armes.

Anem fent temps i l’horabaixa baixa.

(Josefa Contijoch, dos fragments de l’obra en procés de creació 
“A cremadent”, novembre 2008)


