
marti ha arribat amb notícies de la guerra, m’he rebregat inquiet i tal vegada he 

arrufat les celles, no sé, espere que no ho haja pres per descortesia, però no vull 

escoltar  més  notícies  de  la  guerra,  la  guerra,  al  capdavall,  és  sempre una  única 

notícia,  una  única  i  abominable  notícia,  la  notícia  d’una  devastació  absoluta,  la 

devastació de la carn per la metralla, per la fam, per la misèria i, més encara, la 

devastació  moral,  la  disgregació  rotunda  de  tots  els  principis,  àdhuc  dels  més 

elementals, aquells que radiquen tan fondo que se’ns arriben a confondre amb les 

cèl·lules, amb el teixit muscular, amb la massa argentada del cervell, aquells que, 

imperceptiblement, estipulen el gest, ajusten els mots, saturen cada idea, no, no vull 

escoltar  més  notícies  de  la  guerra,  vull  acabar-me  en  pau,  sense  olorar  ja  més 

l’aroma acre dels cossos abrasats per l’esclafit de les bombes, la pols exsangüe que 

cenyeix l’horror, ja les conec totes, les notícies de la guerra, mastegue un pretext 

inaudible i sali em mira compassiva, somriu tendrament, còmplice melangiosa de la 

dèria que m’esborralla l’ànim, del neguit que em determina la línia aspra del gest, i 

convida marti a una copa de vi dolç, a asseure el desfici en la cadira de boga que li 

avança,  a  temperar-lo  amb  la  remor  catàrtica  dels  mots  que  va  expel·lint  amb 

desesperació i,  comunicant-lo, a dividir-lo en bocins assequibles que puga deglutir 

sense infectar-se en excés, no saben que cada porció en què puguen desmembrar el 

desfici  conservarà íntegre el  fulgor  incandescent de l’horror que el  provoca,  que, 

compartint-lo, no es dilueix sinó que s’encomana, com un bacil extraordinàriament 

fèrtil, li retorne doncs un somriure idènticament trist i franquege silent la porta del 

jardí, oberta tothora, els geranis de l‘entrada han rebentat en flor, una eclosió sublim 

de pètals encesos sobre el fons tremolós de les fulles, amarades de vent, una brisa 

fresca,  salabrosa,  bafs  d’espígol  i  sàlvia  i  romaní  que  m’ericen  la  pell,  aspire 

suaument aquest alè vital, però no puc discernir-ne, com anys enrere, els matisos, 

potser  he  perdut  capacitat  olfactiva  o  potser  l’ha  velada  la  cendra  de  tant  de 

bombardeig o potser, simplement, cal determinada actitud per apreciar segons quines 

fragàncies i a mi no em resten forces per adoptar-la, n’esquince els secalls, alguna 

fulla, alguna flor mústia, i de la verdor de les ferides emana una olor de sabó infantil, 



un sabó antic i gairebé oblidat, i  els  pètals rojos, diminuts, em recorden la sang, 

perles de sang sobre el fons verd obscur de la vida, no vull escoltar més notícies de la 

guerra i no voldria tampoc servar-ne els records, la casa enrunada i sutjosa, la pols 

envernissant-me la gola, les narius, l’alè, el soroll atordidor dels bombarders, dels 

canons,  dels  fusells,  les  frases  sibilants  dels  projectils,  els  xiscles  dels  infants 

consternats i els xiscles sense esperança de les mares, la ràbia dels pares, impotents, 

desvalguts,  humiliats,  les  llàgrimes,  el  desencís,  el  caos,  el  viatge  que haguérem 

d’emprendre, maia cansada de tanta pols i de tan llarg viatge, maia cansada de viure, 

l’onerosa rutina dels cadàvers, la sang inútil, la sang jove, la sang dels innocents, dels 

ignorants, la sang dels ingenus, el dolor aspre i sec del silenci de les vídues, de les 

mares, la glaçada resignació dels orfes, els quaderns de poemes esdevinguts cendra 

per la boja voracitat de les flames, estrofes que no tinc esma de tornar a escriure, 

versos morts, assassinats, que no tinc ni valor tan sols de recordar, poemes absurds 

sobre  la  monotonia  discretament  joiosa  que  precedí  la  guerra,  aquell  avorriment 

plàcid que tan sovint he confós amb la felicitat, tan efímera quan la crèiem eterna, 

l’horror  de  no  entendre  tanta  devastació,  l’horror  en  els  ulls  de  maia  incrèdula, 

l’horror  en  els  de les  despulles  mutilades  de  la  vora  del  camí,  l’horror  en  l’aire 

saturat de podridura, l’horror impregnant-ho tot, l’aigua que bevíem, el vent que ens 

assecava la voluntat, les paraules que no gosàvem articular de pur horror a sentir-les, 

el son, la saliva, el pixum, l’horror pertot arreu, l’horror, la sang, l’horror, no vull 

escoltar més notícies però no puc impedir un esguard furtiu que s’enlaira inquisidor, 

que  topa  amb  la  transparència  velada  del  finestral,  que  la  traspassa,  àvid  de 

confirmar una vegada més l’evidència, marti corrobora les novetats amb el vol nerviós 

de les mans, amb la dansa esquiva dels dits, amb l’esborrany d’un gest que vol ser 

emfàtic i s’enlaira ple de dubtes, entre tast i tast de vi dolç i mos ample als rotllos 

d’aiguardent, no li apaivaga la gana, el neguit, encara l’acuita, sali pastissera estreny 

els llavis prims i les celles, mira luka de reüll, ja no somriu, li espillegen els ulls, 

segurament humits, males notícies, no m’hauria de sorprendre, la guerra mai no duu 

bones  notícies,  luka  encuriosit  escruta  les  paraules  de  marti,  li  ressegueix  la 

trajectòria erràtica del gest, es concentra a atrapar-ne el significat real, la veritable 

dimensió d’unes frases que se li esmunyen, tan jove, no pot imaginar el rigor de la 

guerra, no pot imaginar l’horror, en tal consisteix la infantesa, en la ignorància del 

temps i de l’horror, conserva la mirada diàfana, luka, glauca de curiositat impúber, 

tan semblant a la de la maia inicial, idèntica a la que li recorde l’estiu passat, havien 



clausurat ja l’escola i jo, amb maia, era amb ells per compartir vacances amb el nen, 

no com ara, forçat per les circumstàncies, exiliat definitiu, i sèiem a la vora del rierol 

i jo feia provisió de paraules per inventar mons que oferir-li a l’únic net que m’ha 

donat  el  destí,  l’ancoratge  postrem on  confiava  amarrar  la  il·lusió  de  la  darrera 

singlada, ignorant que no hi hauria il·lusió  que amarrar,  i  ell  m’escoltava amb la 

pàrvula innocència dels vuit anys, obria els ulls i escoltava, mut i concentrat, i torcia 

el  gest  quan  li  anaven  mal  dades  a  l’heroi,  i  esbossava  un  somriure  alliberador, 

sospirava quan, per fi, en un revolt de les frases, n’albirava els indicis d’una solució 

satisfactòria, ara, en canvi, ja no puc inventar-li contes, les llàgrimes em neguen els 

ulls i ceguen el pou d’on extreia les paraules imprescindibles per bastir-los, luka no ho 

entén, però no protesta, em mira amb un llambrec suplicant i potser insisteix una 

mica, tan sols una mica, pobre infantó a qui li han robat els contes de l’avi, i sali li 

recrimina que em moleste, que siga tan pesat, intente fer-li entendre que no em fa 

nosa,  més  aviat  em consola  sentir-lo  tan  immediat,  ocorre  simplement  que m’he 

quedat sense paraules, vell trobador estèril, però ell no ho comprén, luka no entén 

que s’haja assecat de cop l’aiguaneix tan fèrtil de l’avi, que un buf de vent fosc haja 

arruïnat tants herois, tants follets, tantes feres mitològiques, tant de bo mai no ho 

entengues, luka, tant de bo


