


 

Cau la nit i desplega la lluna el seu poder... 

  

Criatures perverses i dolcíssimes  

s'entreteixeixen 

en els somnis dels orfes... 

  

 

Els nostres somnis han engendrat 

 aquest cadàver il·lustrat 

(amb fotos i dibuixos de Sícoris, elPac i icr). 
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A manera d’introducció (Sícoris) 

                    Somnis:Somnis:Somnis:Somnis:    

Amnèsia (Sícoris) 

Bellesa abissal (E) 

Cercle d’angoixa (miu) 

Cogito ergo sum (il cavaliere rosso) 

Desolació (elPac) 

Elegia o premonició? (Sícoris) 

El somni d’Ícar (elPac) 

Encontres i desencontres (Esme) 

Escàndol (elPac) 

Fos a negre (elPac) 

Incerta certessa (il cavaliere rosso) 

Lluitant contra els elements (Esme) 

Monòleg de l’oblit (elPac) 

Necessitat vital (Núria) 

Qui? (Til·la) 

Revival (Isabel) 

Sincronia (Sícoris) 

Un món paral·lel (il cavaliere rosso)





Imaginem un somni de sensacions lluminoses i companyies agradables, de nois de cabells curts, de cants i balls, de blaus i verds del mar anacarat, de 

riallades adolescents, de cistells i poals, d’abraçades que duren tota una nit, d’essers que es mouen dins el claustre matern. Imaginem-nos un plaer 

de déus i de deesses (sobretot, de deesses…) 

Aquest somni imaginat s’interromp i apareix el fred, la nuesa desangelada, la caiguda sense fi. S’hi superposen la desolació d’un paisatge gris 

com una vella fotografia, l’angoixa, la mort, les escales verticals, els terres sense fons i els ciris encesos.  

Darrere de les aigües turquesa hi ha amagada la luxúria d’un escenari atrotinat de cabaret. El riure adolescent es transforma en pèrdua 

d’ingenuïtat i de memòria. Una lleugera inquietud arriba al seu punt més angoixant, i comencen a aparèixer ganivets tacats de sang mentre perdura 

l’olor càlida i quotidiana de torrades i cafè. Els somnis de maternitat pertanyen al mateix món que el nínxol oblidat, que no és un altre que el dels 

petons calents sobre la pell freda i el dels ulls com de vidre que miren sense mirar. Pul·lulen pertot arreu monstres que, un cop han fugit de la casa 

de pedra, cauen dins un pou i aterren damunt d’un matalàs robat per un assassí implacable. Les llàgrimes continuen rodolant per tots aquells que ja 

no hi són. 

Hi ha  cristalls de colors dins l’església bruta i fosca, plena a vessar de bruixes de conte vestides de negre i, en un racó, un home suat,  atabalat 

i amb l’entrecuix humit, es fuma una cigarreta. Immediatament,  es presenta a la sala un munt de gent hieràtica a bord d’una nau blanquíssima que 

plana en l’aire des d’un paisatge deshabitat on tot és culpabilitat i soledat. Un nus a l’estómac. 

El parc natural de S’Amarador es va omplint de brètols que juguen amb un crani humà, després d’haver-se escapat d’unes golfes que tenen 

portes sense manetes. S’entretenen fent obscenitats en el pati de butaques mentre prenen beuratges acabats de bullir en un calder enorme. Alhora,  

des d’un buit negre i inabastable, algú torna a casa amb molts pastissos de colors, volant a un metre de terra i vestit amb una túnica blanca. Es diu 

Toni i se sent cansat després d’haver derrotat els dolents d’una pel·lícula. La túnica, per art de màgia, es transforma en un barnús, i  dins el despatx 

d’un aparellador, un home malcarat neda en una cala, entre carpetes, quan de cop, s’adona que fa anys que s’ha oblidat d’anar a la feina. 

Mentrestant, tota l’altra gent seu a terra formant un cercle… Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu…  

Vull dormir una mica més… Sembla que tot es va diluint. Les imatges es dissolen fins a tornar-se invisibles. Imaginem que quasi no recordo res. 

El bo de Sigmund m’aclareix, per fi, aquell embolic entre l’ego i el superego.  

O potser és que ho he somiat?... 



 



 

Sento una lleugera inquietud que poc a poc es va intensificant fins a arribar a un punt molt angoixant. 

Hi ha alguna cosa pendent des de fa anys que inexplicablement se’m va oblidar de fer, i és en el precís 

instant que ho acabo de recordar quan veig que la qüestió ja no té remei. 

 Uns cops és no haver-me examinat d’una assignatura de l’últim curs, situació que provoca automàticament la 

invalidació del títol; d’altres, es tracta d’una antiga feina on no he fet acte de presència des de ni se sap, i de la 

que suposo que estic més que acomiadada.  

Hi ha ocasions en què he oblidat d’atendre les necessitats bàsiques d’una persona que era al meu càrrec i 

que ha desaparegut misteriosament de la meva ment. Quan me n’adono, m’aterra imaginar-me’n les 

conseqüències…  

A voltes és un document valuós que ha quedat abandonat en un calaix. O un pagament important que havia 

d’haver abonat i el termini ja ha vençut. O algú amb qui vaig quedar fa temps i que encara em deu estar esperant.  

Són d’aquells somnis recurrents i anguniosos en els que voldries tornar enrere i no pots. En els que no 

t’expliques les raons d’uns oblits tan aparatosos. En els que la sensació de culpa no et deixa viure. 

El despertar sol ser agredolç: per una part, em tranquil·litza  comprovar que només és un somni, però per 

l’altra, m’inquieta pensar que això em pugui passar de veritat.  I mentre vaig donant-li voltes a aquesta idea 

absurda, no puc evitar que una sensació d’inseguretat m’acompanyi durant bona part del dia. 



 



-Mamà, avui podré llançar-me des de la roca? Em deixaràs? Ja fa dies 

que no hem estat en aquesta cala. Eh, em deixaràs? - El desassossec 

infantil era comprensible, les vacances s’acabaven i la tornada a les 

obligacions impulsava a realitzar les darreres proeses.   

Una última visió dels camps de figueres tancats per marges de pedra 

seca, en la meravella del parc natural de S’Amarador, entre pins i 

matollars que omplien d’aromes l’ambient. Delitar-se amb els sentits al 

màxim, això són unes vacances, un lloc on ens convertim en animalets 

que s’estenen a la platja, que se submergeixen a l’aigua i surten i es 

tornen a capbussar, que tremolen de fred en eixir de l’aigua i s’eixuguen 

i s’emboliquen amb la tovalla per recuperar el calor corporal, que 

llegeixen a l’ombra si el sol és insuportable. 

El sol cremava menys que altres dies, a pesar d’estar en agost, un airet 

refrescava el caminal d’accés a la cala, que recorríem carregats de 

salvavides, aletes, cistells, poals i altres estris del tot necessaris per al 

bany nostre i el dels infants. Els xiquets s’angoixaven tot pensant que 

l’arbitrarietat o els imprevistos els poguessen arravatar els seus desitjos.  

-Em podré tirar quan arribem? Insistia el més major. 

-Sí, podràs... Però primer t’has de posar el protector solar. 

-Sí, ja ho sé. Però avui em deixaràs, ho has dit! 

El color era més intens que altres dies, el vent netejava l’aire i el cel 

resplendia com mai. Arribar a l’arena ens va contrariar, perquè el ventijol 

era bastant més fort del que imaginàvem. Vam dubtar si podríem fer la 

travessia el darrer dia de vacances.  

Nadar d’una cala a l’altra era un plaer de déus. O de deesses, més bé. 

Allí una es podia sentir sirena, una sirena que havia anat guanyant territori 

molt a poc a poc. Qui m’ho havia de dir a mi, que de menuda 

m’angoixava per un parell de segons que no tocava fons, especialment 

quan una ona em rebolcava desprevingudament. Havia somiat moltes 

vegades que nadava com un peix, sense por, sense empassar-me ni una 

gota d’aigua, que nadava com mon pare, que sí que en sabia bé. 

L’envejava tant quan s’endinsava a la mar amb gran braçades i després el 

veia descansar, fent el mort una mica, per tornar poc després a la vora. 

Pareixia que ell no notava els corrents marins, o bé que era tan fort que 

els podia combatre amb la seua força. Mentre que jo era tan prima i 

sense espenta, subtileta en deien a casa, que no podia véncer les ones, 

per més que el pare s’esforçava a ensenyar-me.  

Però a les illes s’havia fet la màgia i els déus del mar van pactar amb els de la 

terra i les aigües van ser domades, després els humans han pogut gaudir de la 

seua bondat des dels temps d’Ulisses, convertint-se en lloc de peregrinatge 

europeu. Gràcies a la meravella jo havia experimentat la culminació d’un vell 

somni. 

I encara que el dia no era massa bo, contemplàvem la mar, observant-la, com 

si forem detectius davant d’un enigma. Estudiàvem la superfície i la direcció 

dels vents. Estàvem en bona forma i podríem agafar-nos de les boies si ens 

cansàvem. Nadar a favor del vent ens impulsaria cap a la nostra cala i 

definitivament era un dolor prescindir de la glòria turquesa i de la salabror de 

les aigües fondes i ens neguitejava haver d’esperar tot un any per tornar al 

plaer suprem d’aqueixes aigües.  

Vam avisar els hòmens que marxàvem i que quedaven a la vigilància dels 

petits, que l’abordaven mentre s’empassaven unes cerveses ben fresques. Els 

menuts ja havien complit els seus desitjos de saltar i jugaven tranquils amb la 

sorra enfeinats en els seus castells i canals. Així cadascú es dirigia a la captura 

dels darrers somnis d’estiu.   

El camí de ronda entre les cales, preciós a la mirada, punxava i cremava els 

peus, no obstant l’aguantàvem de manera estoica, perquè la recompensa ho 

valia: recreant-nos en els diferents tons de blaus i de verds del mar anacarat, 

en els fons de roca o de sorra color crema, en els ocres de les roques 

esmolades com ganivets, en el verd groguenc dels pins i en tots els elements 

que fan d’un paisatge rural un lloc idíl·lic i magnífic. L’aigua era impecable, un 

poc fresca tal volta, però gratificant. Teresa i jo nadàvem en silenci, ens 

observàvem i prou, tot acomplint el nostre somni. Pensava en ma mare. 

Sempre que em trobava en un lloc especial me’n recordava d’ella i desitjava 

portar-la algun dia, cosa que probablement no passaria. El somni preferit de 

ma mare consistia en volar, planejant sobre el paisatge com un falciot, i això 

que la pobra mai havia pujat dalt d’un avió, mentre que jo nadava com un 

peix. Quina llum extraordinària i quina olor tan intensa per a la darrera travessa. 

A mesura que avançàvem trobàvem les aigües més i més rebels, però ja 

havíem fet més de mig camí i tornar era una imprudència, hauríem de nadar 

contra corrent i ens fatigaríem bastant més. Continuàvem. Lluny de les roques, 

si no volíem fer-se un peeling salvatge. Quan volíem descansar, les escales de 

les barques ens resultaven de gran ajut, encara que alguns propietaris hi 

manifestaven cara de pomes agres.  

Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu... a, be, ce, de, e, 

efa.... deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, 

dinou... ge... ...vint, vint-i-un, pare nostre, vint-i-dos, vint-i-tres, ema, ena, 

o, pe, qu, trentaaa, glup...  

Tossia i no em volia astorar, havia de tranquil·litzar-me, era necessari, 

ningú ens veia, ningú ens podia ajudar. Inspiració, expiració, inspiració, 

expiració. Per què no hi havia vaixells, per què les barques no hi eren? 

Necessitava una escala i la línia de boies estava massa lluny, si nadàvem 

cap allà encara sortiríem més de la protecció de la badia. Per què 

m’atabalava? Havia de concentrar-me en la coordinació. A, be, ce, a, 

be, ce, a be, ce... 

-Descansem un poc, estic molt cansada, fem el mort.  

Em pose nerviosa, és la meua debilitat, de seguida m’atabale, perd la 

tranquil·litat i quan la perd... La culpa és de l’educació rebuda, sempre 

amb allò de “la por guarda la vinya” . Per què s’educa així les dones? Jo 

no ho faré amb la meua filla, vull que no tinga por de res, de res. Vull 

que siga una dona lliure, sense minusvàlues, sense tares, no com jo. Vull 

criar la meua filla. I el fill. Nadem. Per què no hem vist que ningú no 

nadava? Si no hi ha ni iots, déu meu! Tinc dos fills, tinc dos fills 

esperant-me. He de seguir nadant, nadem, per favor. Setanta, vuitanta, 

noranta, cent... Estic esgotada i açò és molt fons. Tan clar, tan 

transparent, tan salvatge. No puc més, els braços i les cames es 

descoordinen, se’m mouen amb impulsos violents, no puc més. Se’m 

fa un nus a l’estómac, açò és el meu final. Quina llàstima. Mire el fons, sé 

que no dec. Un desig mortal. Escopisc. No es deu mirar el fons, per 

què el mire? No puc seguir. Eh! allà contra les roques hi ha un patí. Crec 

que allí podria arribar, nadem, sí. Per favor, nadem, nadem...  

Rese, rese, amb totes les forces que em resten. Seguim, seguim, no 

podem parar fins arribar al patí. Arribem. Hem arribat, hem arribat. 

M’agafe amb força de la barana.  Ploraria, si no em trobara tan 

esgotada. Són alemanys. Estan lluitant per sortir de les roques. Sorry, 

we can’t swimm more. Please...  

Vaig somiar que nadava i nadava.   





 



 



Clar que somnie. Molt. Ho sé perquè amb 

freqüència em desperte angoixat. O molt 

cansat. O amb la sensació de necessitar una 

dutxa i un cigarret. 

Diu Sigmund que el meu ego em protegeix 

del meu superego. O a l'inrevés. Sempre els 

confonc. 
 





 

Imatge estàtica: Paisatge dibuixat en grisos, com un 

fotograma d’una de les primeres pel·lícules en blanc i 

negre de Bergman, com una vella fotografia: planura grisa 

amb una casa grisa enmig d’uns camps de blat? grisos, el 

cel gris que es confon amb el gris de l’horitzó. 

Desolació, fred, paisatge deshabitat on no es veu 

ningú. Ací no passa res; només fa por, tristesa, 

desconfiança, inquietud...  



 



 

M’esforço i camino. Em costa tant…  

No hi ha res; tot és buit, inalterable, insensible, vigilant, inútil.  

No sé on he d’anar. Em vindria de gust aixoplugar-me en algun lloc, però tot 

s’ha tornat inhòspit i punxegut. Tinc fred.  

Ignoro si la realitat s’ha extingit o si s’ha transformat de repent en aquesta altra 

realitat desconeguda i gèlida que acabo de descobrir.  

La gent em mira amb ulls com de vidre, sense veure’m, sense pensar res de 

mi ni de cap altra cosa. Només observa, hieràtica, l’únic que sembla tenir vida: 

jo, que continuo caminant amb desassossec i passes sense sentit. 

Però… jo tinc vida? o com el paisatge, com les persones, també he mort?   

No ho sé…   
 



 



Sí, puc volar! Bé, no és precisament volar el que faig: però aconseguisc 

mantenir- me en l’aire a una curta distància de terra, un metre 

aproximadament; però és una sensació molt agradable: avance unes 

passes, m’incline cap avant, obric els braços i em llance a planar en l’aire, 

tot i procurant mantenir la distància perquè si no, vaig a pegar el pit contra 

el terra.  

Després de molts anys de fer aquesta proesa, vaig a dalt del cim d’una 

muntanya o a la vora d’un penya-segat. Intentaré fer-ho des d’ací... 

Però no, no sóc tan atrevit, m’estavellaré quan ho intente, no. La 

pròxima vegada serà, segur que algun dia ho aconseguiré. 

Ara tornaré a casa volant a un metre de terra. 
 



 



No sé si és de dia o de nit. Estic en un bar de taules baixes amb ciris encesos i coixins en el terra, converse amb una 

dona que vesteix una túnica blanca. La seva conversa no m'interessa i ella tampoc. Busque amb la mirada si veig a algú 

que conega i FLASHFLASHFLASHFLASH veig el ToniToniToniToni (el sabatotes per als amics), està gitat en terra, la seva àvia (jo no la vaig conèixer i a 

més a més està morta de fa molts anys, però jo la veig i és ella perquè ho diu el meu somni, i prou!) que està de genolls 

davant d'ell, i una dona li posa pedres o cristalls negres sobre el tòrax i d’altres negres i blaus en la cara i pense: “QUE BÉ, 

TONI!! I em dic que quan acabe me’n vaig amb ell. 

Comença a aixecar-se de terra, el mire i el veig ja d'esquena eixint, li dic que m'espere, que me’n vaig amb ell, però 

em diu que ell no espera ningú, i pensepensepensepense: “Com està de maco amb el cabell curtCom està de maco amb el cabell curtCom està de maco amb el cabell curtCom està de maco amb el cabell curt”. Em disculpe amb la dona amb què 

parle i isc després d'ell. El carrer és estret, és de nit, i l'única eixida és una escala gairebé vertical en una paret. La puge i, 

quan arribe a dalt, veig una esplanada plena de llums de colors, música, motos, mooolta gent i pense que és impossible 

trobar-lo, a més no em ve de gust fer-ho i retorne al bar on m’estava. 

Trobe la mateixa dona que abans he deixat en el mateix lloc, m’assec amb ella, i em diu que l'acompanye. Me’n vaig 

amb ella, arribem a un descampat que no té llum però hi ha una gran claredatuna gran claredatuna gran claredatuna gran claredat, i s’hi veu un grup de gent que, en 

veure'ns arribar, s’asseuen en cercle. Em conviden a asseure'm amb ells, però a mi no em ve de gust, nononono vull. Hi 

insisteixen tant que m’assec però fora del rotgle sense tancar-lo, i aleshores em desperte cridant: “NONONONO TINC RES A 

VEURE AMB VOSALTRES, NONONONO SÉ QUI SOU, ESTIC ACÍ PER CASUALITAT.”  

Jo 



 



Paisatge després de la batalla: soledat; cansament; una dona 

luxuriosa vestida només amb sostenidor, calces i mitges negres, 

aquestes amb ostentosos lligacames també negres, amb una mirada 

freda, feréstega; personatges desmaiats d’una obra de teatre, d’una 

òpera?, en un escenari de cabaret vell i polsós; rialles i obscenitats 

en la foscor del pati de butaques... I tu, enmig, desmanegat, 

entreobrint els ulls amb vergonya. 

No hi ha hagut sexe, només un bes, una apassionada besada que 

t’ha fet banyar-te l’entrecuix. Tan sols un instant. 

Tants anys esperant-ho!, i ara... 
 



 



Foscor absoluta i total.  

Buit negre, profund, inabastable. Hi caus, 

i caus 

 i caus  

  i caus  

   i caus  

    i caus  

      i  
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- Desperta, desperta ja! desperta ja! desperta ja! desperta ja!  



 



 

Un dia vam fer tant d’escàndol, els meus germans i jo, en ficar-nos al llit, o ens vam barallar entre 

nosaltres, tant, que el pare ens va castigar. 

A la golfa s'accedia per una porta sense maneta, però amb un pestell que permetia tancar l'accés 

a l'escala i impedia l'entrada des de la teulada i la terrassa. 

El pla del pare era que ens tranquil·litzàrem i per a això ens va mantenir allí una estoneta. 

Aquella nit, per descomptat, vam deixar de barallar-nos. 

Moltes altres nits després, però, vaig tornar allí tot sol, sense que hi haguera cap acció punitiva. 

Pujava l'escala i arribava a un lloc que semblava un museu de figures de cera (encara que potser 

foren cadàvers, o presidiaris, o monstres, vés a saber). Una d'aquestes figures, un home major i 

malcarat, tenia un ganivet ensangonat a la mà. Jo sabia que estava perseguint algú i que pretenia tornar 

a embrutar el ganivet amb més sang. Però l’acaçava i em llençava sobre la seua esquena. Em penjava 

del seu coll i li suplicava que no fera mal a ningú: 

- Faré el que vulgues, per favor, no ho faces… 

Mai no el vaig veure fer-ho. Em despertava d’aquest somni repetitiu abans: suat, plorós i atabalat. 

 



  



Estic treballant, el meu germà m’espera al carrer; quan isc és de nit, el carrer estret i només una pereta per a il·luminar-lo. 

En trobar-me amb Pepe, em pregunta que és això ????? Mire cap allí i li dic: És una església, però mai no hi he entrat, vols 

que hi entrem? 

Pepe respon que sí. 

L’església està bruta i molt fosca, la porta és grandíssima, encara que el full per entrar és ben petit. Entrem: està tota 

il·luminada amb espelmes que li donen una llum molt especial i un intens olor a cera cremada. Al passadís central hi ha 

una fila de monjos amb les caputxes posades resant amb un cantarella que no entenc, però hi ha alguna cosa que no 

m’agrada.  

Li dic a Pepe que espere, m'acoste i mire els monjos, que són verds i lletjos. Cride al meu germà que isca. I quan vull 

eixir jo, la porta es tanca (com la dels bancs que tarden en obrir-se). Quan per fi s’obre em transporte amb una sensació 

espacial, trobant-me dempeus junt al meu germà Pepe en una nau espacial. Ens mirem i mirem entorn: és una súper nau 

blanquííííííííííssima on la gent es banya, circula molt tranquil·la, tot normal i tranquil. Decidim veure què més trobem i, és en 

aquest moment, que sona una sirena. Tots corren alhora que criden: Ataquen els monstres! Creuant una mirada entre 

nosaltres, decidim ajudar. Pepe es queda mirant per les finestres i jo entre en una habitació la qual està pleeeeeeeeena 

de pastissos de colors, el que m’alegra i em fa somriure. En intentar tastar-ne un, escolte un crit: Nooooooooooooo ! 

Són les nostres armes per lluitar contra els monstres! Em quede perplexa i busque Pepe, i li explique que van a lluitar 

contra els monstres amb pastissos de colors; li dic que hem de buscar armes. Però ell em diu que si el que mata els 

monstres són pastissos de colors que no m’obstine a buscar armes, que no n’hi haurà. Li dic que sí, que he de trobar 

una pistola... i ací em desperte. 



 



 

Al vell i abandonat cementiri, de nit. Hi hem anat, com tantes vegades, a beure, a 

fingir que estem borratxos i, amb l’excusa, a fer sexe... 

Des del turó on fingim borratxeres, veiem uns jóvens brètols que juguen a futbol 

amb un crani humà. Ah, clar, van traslladar les restes al nou cementiri i han deixat en 

aquest aquells cossos que no tenen parents vius i que ningú no els va reclamar o 

interessar per ells. 

És aquest el nínxol de mon pare? Culpabilitat per haver-lo tingut fins ara en 

l’oblit. Em crida. No hi vull mirar, no! Em recrimina tot aquest temps d’abandó i oblit. 

Però, pare, si tu ets al nou cementiri, no pots estar en aquest! Jo mateix vaig 

comprar el teu nínxol al nou; vaig acompanyar el meu germà a l’ajuntament a 

comprar-lo i després et vam ficar i tancar a dins d’ell. Pare, el cap amb el qual estan 

jugant no és el teu; et vam soterrar al cementiri nou; tu no ets ací! 
 



 



 

El meu germà petit es va suïcidar quan tenia 29 anys. L’últim petó que 

li vaig donar a la UVI em va marcar per la fredor. Després vaig 

començar a tenir somnis. En un dels somnis, ell se m'acostava i jo 

pensava: 

  

Et vull sentir calent, 

et vull sentir calent, 

et vull sentir calent, 

  

i llavors li donava un i mil petons mentre somniava. 



 



 Olor llunyana a torrades i a cafè i encara no puc obrir els ulls. Vull 

dormir una mica més. Una mica més i així poder tornar al somni. Vull 

saber qui està amb mi que em fa sentir tan bé. Vull veure el rostre de 

qui ha entès la meua sensibilitat. 

Intente bussejar. Cerque el lloc on ocorria el somni. Tracte de 

provocar la situació perquè ell o potser ella aparega de nou. Però tan 

sols les sensacions, lluminoses, han traspassat el somni.  

No hi ha retorn.  

A la cuina, ni torrades ni cafè. 

No obstant això em sent amb una força interior que abans no en 

tenia. 



 



Ara dormo poc, i no em dona temps per somniar. 

Abans de joveneta, somniava desperta. Cantava i ballava 

quan era sola a casa, i em creia una gran artista. M'imaginava 

triomfant, defensant una causa injusta, derrotant els dolents 

de la pel·lícula... Tenia molta imaginació. 

Els anys m'han refredat, m'he tornat més seriosa, 

pragmàtica i rondinaire. He perdut la ingenuïtat i molta 

memòria. 

Potser hauré de somniar que torno a ser jove... 



 



Fa temps vaig fer un viatge a la terra d’origen de part de la meva família, on 

feia molts anys que no havia tornat. Un dia, en una excursió per la muntanya, 

se’m va clavar una punxa al dit i no me la podia treure de cap manera.  

Aquella mateixa nit vaig tenir un somni estranyíssim que no sabria com 

qualificar. D’alguna manera –que no em preguntin com ni per què-, vaig tenir 

la impressió d’haver entrat en contacte, no sé si amb una dona de la família, 

morta feia molts anys i a qui gairebé no vaig conèixer, o amb una mena 

d’inconscient ancestral que segurament em connectava amb el més profund 

de mi mateixa.  

No sé què en diria Jung…  

De cop m’he transformat en una nena petita. Suposo que sóc jo, però al 

mateix temps, no ben bé… Estic anguniosa -ignoro per quin motiu- i em 

refugio a la casa que havia estat dels meus avantpassats. En tinc uns quants 

records: bastant clars alguns i una mica confusos d’altres. És lògic, hi havia 

passat alguns estius a finals dels anys seixanta, essent encara una criatura.  

Quan entro a la casa em trobo, drets en un cantó i sota una finestra, 

una dona jove, rossa i delicada amb un nadó als braços, viva representació 

d’un Botticelli de marededéu amb infant. Són dues figures estàtiques que 

contrasten amb el personatge central, d’una gran vitalitat: una dona vella, 

vestida de dol i amb quatre dents, que és al bell mig de la cuina remenant 

un calder enorme ple d’herbes que bullen. De seguida, aquesta persona em 

resulta familiar, tot i que tampoc no acabo d’identificar-la del tot i, lluny de 

tenir-li por per mor de l’aspecte diguem-ne feréstec, noto instintivament els 

seus efectes benefactors. Des d’un principi em sento protegida. 

Ella m’abraça immediatament, molt efusiva, i m’embolica amb el seu 

davantal a fi de resguardar-me del fred. La dona rossa –una madonna 

renaixentista que també recorda vagament aquelles donzelles de les 

pel·lícules de Dreyer- em resulta antipàtica i ensopida, i suposo que estic un 

xic gelosa del petit (un querubí d’ulls blaus i galtes rosades), a qui ella no 

deixa d’acaronar sense fer-me cap cas a mi, absolutament indiferent a 

qualsevol cosa que no sigui el seu fill.  

L’altra dona, que té tota la pinta d’una bruixa de conte, en canvi, em 

resulta propera, maternal i afectuosa. Sobretot quan m’agafa la mà i d’una 

bufada em treu la punxa que tant em molesta, tot dient-me que no em 

preocupi de res, que ella vetllarà sempre per mi. 

 

I aquí és quan em vaig despertar i vaig comprovar que realment la 

punxa ja no hi era. Havia desaparegut miraculosament mentre somiava! 

Durant tot aquell dia i els següents (inclús em passa ara, tant de temps 

després, quan hi penso), no em vaig desfer de la sensació que aquell somni 

no era un de tants. Intuïa que tenia un rerefons ignot i ple de simbologia i 

que, a més, havia subvertit les dimensions del que considerem real i d’allò 

que pertany al món oníric, barrejant a l’atzar els dos nivells i capgirant-ho tot 

amb uns resultats tan sorprenents com els que acabo de narrar. 

No sabria descriure amb prou eficàcia què sentia durant els primers 

moments, però sí que puc dir que vaig notar una connexió tel·lúrica que 

m’unia, no només a aquell paisatge tan aferrat al meu passat personal, familiar 

i genètic, sinó també a un fil conductor invisible i ancestral. Una mena de 

lligam màgic i avial entre dues dones – jo, una d’elles - de generacions i 

vivències tan diferents, però vertebrades per obra i gràcia del caprici 

misteriós del subconscient. 



 



És la una de la matinada.  

Dos adolescents, els meus germans grans, estan estudiant en el despatx de mon pare. A més de la seua taula de dibuix, hi 

ha col·locat un gran tauler de tres metres per un i mig, perquè puguem estudiar els seus quatre fills amb ell. El seu sogre, el meu 

avi, li diu “la gallina Marcelina” perquè li agrada tenir-nos sempre al voltant, com una lloca els seus pollets. En les parets hi ha dues 

prestatgeries amb llibres d'àlgebra, de topografia, d'arquitectura tècnica… i de filosofia. També hi ha una altra que serveix de 

magatzem dels seus projectes. I un arxivador de ferro, amb quatre calaixos de carpetes penjants. En elles arxiva les seues 

factures, la documentació legal dels seus treballs d'aparellador… També pengen quatre carpetes més amb el nom de cadascun 

dels seus fills: li agrada guardar les nostres notes del col·legi, les nostres fotos de la primera comunió, la redacció que ens va fer 

escriure quan vam tornar de la primera visita al zoològic, les cartilles de vacunes, els llibres d'escolaritat… 

Els dos xicotets ens hem ficat al llit prompte. No hem arribat encara a l'institut i els nostres exàmens s'estudien més fàcilment. 

El tercer dels fills de l'aparellador, jo, entra en el despatx. Els meus germans alcen el cap dels seus llibres i em miren. 

- Encara que no m'ho vulgueu dir, descobriré on heu amagat el meu matalàs. 

Entre el despatx i l'habitació que compartisc amb el meu germà menut hi ha una sala que en diem rebedor, amb dos 

balancins, un espill gran i dos gerros xinesos més grans que jo aleshores; a aquesta habitació arriba l'escala des de la planta baixa, 

una porta que condueix a les habitacions i una altra que puja a la golfa i a la terrassa. 

Creue el rebedor, trac el cap a la meua habitació, retorn al despatx: 

- Ho veieu? Ja l’he trobat! No em feu falta per a res!  

Dos adolescents veuen amb estupor com el seu germà torna al llit i es torna a gitar.  

Encara els fa mal la panxa del riure quan ho expliquen. 

Jo no recorde res d'això. Per descomptat, tampoc no recorde què estava somiant. 


