PARA
AULES DE P
POETA, PA
ARAULES D’APRENEENTS…

Any Vinyoli
V

TEXT A
Palpo la
a roca i l’a
arbre i m’h
hi recolzo . Em ve el record d’a
aquella prim
mera troba
ada, al
ball de ffesta major. De segu
uida em va ig fixar en la blavor dels
d
seus uulls en contrast
amb la sseva pell ta
an bruna.
Jo m’aixxecava de l’escambe
ell, mentre els aplaud
diments a la plaça ereen notable
es, ja que
s’havia acabat la cançó.
c
Aqu
uella noia, de vestit verd
v
i mirad
da enlluernnadora, ten
nia
l’aspectte de ser la
a pubilla, i em mirà all mateix moment que
e em refresscava la bo
oca amb
el licor d
d’herbes d’estiu.
Continu
uo la vetllad
da amb un
na cançó d’’un pastor que s’enamora d’unaa pubilla i jo
j la
dedico a la noia del vestit ve
erd.
En acab
bar el ball indecís,
i
m’acosto a l a noia i li pregunto
p
si és la pubbilla. Ella molt
m
tímida e
em respon amb un grran somriu
ure: “El pob
ble m’ha elegit pubillaa.” Es posa
a la mà a
la butxa
aca del vesstit i em dóna un pap er amb una bella cal·ligrafia.
Recullo les mevess pertinenc
ces, l’acord
dió i el sarrró i cap a l’’hostal, on vaig a pas
ssar la
nit. A l’e
entrada, am
mb la llum d’una espe
elma, hi ve
eig la blavo
or d’uns ullls que em
confirme
en que és la pubilla....
M’acom
mpanya finss a l’habitació amb un
n gran fine
estral on es
s veuen tottes les estrelles.
Una gra
an ventada
a fa apagarr l’espelma
a i ens quedem a les fosques.
El cant de les oren
netes i els primers ra
ajos de llum
m entren a l’habitacióó, a primerra hora
del matí. Em veste
eixo, agafo
o l’acordió i el sarró. Ni rastre de
d la pubillaa...
La primera trobada de camí a casa m
m’adono que m’he deixat el pap
per que ahir
a donat la pubilla.
p
No tinc tempss per anar--lo a busca
ar, haig de seguir cam
minant...
m’havia
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TEXT B
Somnis
s, heu fug
git. Palpo la
l roca i l’a
arbre i m’h
hi recolzo.
La troba
ada amb el
e descone
egut de mi rada càlida
a i la lectu
ura del poeema em fa
an evocar
recordss ja mig oblidats de la
a meva èp
poca de mú
úsic, quan cada estiuu anàvem de poble
en poble a tocar per
p la festa
a major.
En un d
d’aquells pobles
p
pettits i aïllatss enmig dels Pirineu
us la vaig veure perr primera
vegada. Era el ba
all de torna
aboda, un vespre de
e juliol. De
e seguida eem vaig fixar en la
dels seus ulls
u i en la seva pell b
bruna. Duia un vestitt cenyit, dee flors blav
ves i unes
blavor d
sabatess de taló molt
m alt que la feien se
emblar més gran.
Durant uns segon
ns, les nos
stres mirad
des es van
n trobar i ens vam dirr moltes co
oses que
no vam comprend
dre fins mé
és tard. No
o teníem ga
aire experiència per rrelacionar--nos amb
persone
es de l’altrre sexe, erren altres temps. Fin
ns llavors, jo només m’havia dedicat
d
al
meu offici de fuster i, els
s caps de
e setmana d’estiu, m’afegia a una orquestra
o
d’afecciionats que tocava a les festes m
majors. Ellla no havia
a viscut gaiire més.
En acab
bar el ball, m’hi vaig
g acostar. V
Vam parla
ar una esto
ona i ens vvam tornarr a veure
l’endem
mà. No sé com
c
va sab
ber que el cap de settmana vine
ent tocàvem
m en un altre poble
de la va
all i va venir amb les seves am
migues. I així fins a ac
cabar la teemporada de festes
majors. Ens vèiem
m els caps
s de setma
ana i, de mica
m
en mica, vam inntimar. Em
m vaig fer
il·lusions.
Despréss, tot es va
a acabar. Un
U final ine
esperat, co
om ho va ser
s el nosttre primer encontre.
e
No he o
oblidat mai aquella no
oia.
Molt mé
és tard, vaig saber que la noia i la seva família
f
van
n deixar el poble, i la
a vall. Els
motius cconcrets no
n els vaig arribar a ssaber però
ò, tanmateix, tampocc importava
a, perquè
no tenia
a manera de posar-m’hi en co
ontacte ni d’anar-la a buscar. Eren temp
ps difícils
per a to
othom; pocc temps des
sprés escla
ataria la Guerra
G
Civil. I aquí es va acabarr tot.
Quan h
hi penso, la relació va ser mé
és platònic
ca que rea
al. Els am
mors de jov
ventut no
s’oblide
en i les il·lu
usions que
e es van fo
orjant al nostre interrior donen pas a dec
cepcions,
cada co
op més pro
ofundes. Realment, e
els somnis han fugit.
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TEXT C
Els pulmons se m'omplen
n d'una ba
arreja de tristor i nostàlgia
n
inútils qua
an prenc
consciè
ència de le
es dècades
s de les n ostres vides llençad
des al cubeell del rebuig de la
història. Travo pa
araules am
mb dolor i records de
d goigs viscuts.
v
I ttot passa en
e aquest
precís in
nstant.
Els seu
us braços m'envolten
m
n com l'heu
ura seca que
q encara
a rodeja eels cedres d'aquells
boscos,, oblidats i descuid
dats, atape
eïts de malesa.
m
Le
es seves ccames, rígides, el
recolzen
n a mi igua
al que el banc
b
de co
ollir olives, vell i podriit, s'aguantta contra les restes
d'una m
masia desfe
eta que en
nyora tot e
el que podia haver sigut
s
i no vva ser mai. I el seu
cap, de
eixat anar sobre el meu musscle, allibe
era la barretina qu e, amb l'a
ajuda de
l'equació de Newtton, es dirig
geix, bo i d
dansant brruscament amb el ve nt, cap al rierol
r
que
s'enduu
u, a bocins, la munta
anya a marr.
Mon pa
are ha morrt. Amb els
s llagrimal ls plens i els ulls ne
egats, l'abrraço. L'abrraço amb
totes less meves fo
orces i de la seva bocca en surt un punt d'aire, un puunt i final.
No em queda ress més que aquell tross de paperr que trasp
puava senttiments, arra ja amb
una vellla cal·ligraffia arrugad
da, i que no
o deixa de ressonar dins el meeu cap.
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TEXT D
Marxo. Ara ja no
o passejo, segueixo
o el camí que em portarà
p
caap en aquell indret
egut. Cam
minant, sen
nse esma, palpo la roca
r
i l’arrbre i m’hii recolzo. Recordo
descone
aquelless parauless tendres:
No hi ha
a fi, noméss principi
L’Univers exaudirà
à tot allò que
q tant an
nheles
El camíí llarg t’enfo
ortirà
El temp
ps et donarrà resposte
es
ment, les llà
àgrimes torrnen a entterbolir els meus ulls, ara sí, quue sé on vaig,
v
però
Novam
sense ssaber qui sóc,
s
sense saber el q ue cerco.
Cansat,, jac aprofiitant l’aixop
pluc que e
em proporc
ciona l’arbrre i la roca . Segons més
m tard,
endorm
miscat entre
e el silenc
ci del boscc, només distingeixo
o la remorr de les fu
ulles dels
arbres i les passe
es dels anim
mals del bo
osc.
Imatgess i paraules m’inquieten el son i em commocionen. Perdo el sentit de la
a realitat,
somio o visc, no ho distinge
eixo, tot se
embla real, paraules i records que creia
a oblidats
em reto
ornen, com famèlics gats que acuden a devorar-m
me.
La llum del sol em
m desvetlla
a -somnis,, heu fugitt-. Prenc el
e sarró i m
m’alço. Obs
servo uns
instantss i fixo la mirada
m
avan
nçant nova
ament pel camí
c
cap en
e aquella muntanya.
En caurre la nit prop del cim
m llambrego
o un llogarret. De sob
bte, cerco una llum a l’horitzó
que m’h
hipnotitza i m’empen
ny a segui r. Cada ve
egada accelero méss el pas, tin
nc ganes
d’arribar. Observo
o una mas
sia. Lentam
ment m’hi acosto. Frrego el po m de la porta amb
por. Faiig un pas enrere
e
i em
mprenc el camí. Sento un grill i m’evoca un pensam
ment que
em dirig
geix a la po
orta altre cop.
c
Una velleta amb senyals arrelats al sseu rostre, vestida de
d negre, aamb el mo
ocador al
cap i un
n cistell a peu
p de porrta, me l’ob
bre. És me
enuda, d’ulls blaus i ggaltes rosa
ades. Em
convida
a a entrar. Respiro co
onfiança i h
hi accedeix
xo.
S’ajeu a
al sofà com
m si tingués tota un
na vida per endavant, reprèn l ’agulla i em regala
una con
nversa. En
nraona d’una manera
a pausada i monòton
na, amb caalma, sens
se cridar,
posa interès en tot
t el que li explico. S’aixeca inesperada
ament capp a la cuin
na i torna
amb un
n pot ple d’ametlles
d
i un trenccanous. L’obre com si destapéés la caps
seta dels
somnis.. Quan se
ento el sorroll del tre
encanous els
e meus sentimentss es desv
vetllen: la
meva fa
amília, els amics, tottes aquelle
es persone
es que han
n omplert innstants de
e la meva
vida am
mb un somrriure, una mirada,
m
un
n gest...
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TEXT E
El silenci rebleix el
e momentt i sense p
paraules ens
e fusione
em en unaa sentida abraçada.
a
hagués ditt que, en aquells
a
mo
oments de
e la vida, trobaria
t
unna persona
a amb la
Qui m’h
qual ting
gués tanta
a connexió en tan sol s un instan
nt de coneixença.
Despréss d’abraça
ar-nos i, se
ense dirigirr-nos la pa
araula, com
mencem ell nostre ca
amí junts.
Gràciess a la carta
a que m’ha
avia mostrrat i al petiit text del meu
m llibre,, havíem descobert
d
que perseguíem el mateix objectiu. I, per aqu
uest motiu
u, ens ajuddaríem mú
útuament
passés el que passsés.
Tots do
os érem du
ues ànimes
s perdudess, les qualls buscàve
em una figuura importtant en la
nostra vvida. En el
e meu cas
s, des de b
ben petit, m’havien
m
separat
s
deel meu gerrmà i mai
més n’h
havia tingu
ut notícies
s. Per aqu
uesta raó, havia dec
cidit emprrendre aqu
uest llarg
viatge, a fi de trob
bar-lo algun dia, basa
ant-me en alguns rumors que m
m’havien arribat
a
de
conegutts nostres..
En el ca
as del dessconegut, en
e la carta
a parlava del
d dolor que
q havia ssentit quan
n la seva
dona ha
avia marxa
at de casa,, i s’havia e
emportat el
e seu estim
mat fill. Peer tant, tam
mbé havia
decidit iniciar la seva
s
aven
ntura, sensse perdre mai l’espe
erança dee trobar-los
s i poder
abraçarr el seu fill, tal com ho
o havíem ffet nosaltre
es uns qua
ants minutss abans.
Així don
ncs, caminem i camin
nem duran
nt hores fin
ns que veie
em un petitt poblet que sembla
força accollidor. En
ns mirem, tot
t somrien
nt, i seguim
m caminan
nt amb el ddesfici de si
s deu ser
aquí on trobarem la solució als nostress neguits o haurem de
d continuaar el nostre
e camí.
ar noto un calfred qu
ue em reco
orre tot el cos
c i agafo
o la mà al ddesconegu
ut, fet que
En entra
ens une
eix encara
a més i amb la mirrada enten
nc que ell també haa tingut la
a mateixa
sensaciió. Tot i així, seguim
m endavantt i ens dirigim a la primera
p
cassa que veiem. Una
casa molt bonica,, tota de pedra i amb
b moltes fllors al balc
có. En arri bar-hi, piquem a la
porta i ccontesta un
na dona. La
L seva veu
u em resullta familiar, però no sse de què...
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TEXT F
Aquelle
es dolces paraules que
q van to
ocar el meu
u fibló, em van perm
metre adona
ar-me que
aquell home desconegut so
ota l‘arbre era jo.
No sab
bia qui era
a, tampoc sabia on a
anar, tamp
poc sabia què
q pensaar. Només volia anarr
lluny.
I quan vaig llegir aquestes paraules:
nso i sé qu
ue em pen
nses
Et pen
T‘hi sé
é i sé que m‘hi saps
s
Et cerc
co i sé qu
ue et troba
aré
Van pe
ermetre tro
obar-me a mi mateixx. Ara ja sé
s qui sóc, la direcciió on he d’anar. Ara
sóc forrt per segu
uir endavan
nt.
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TEXT G
Torno a mirar aquell home mentre e l cor em batega
b
ràp
pidament i tot de rec
cords em
vénen a
al cap. No sé si aque
esta perso
ona que es
stic veient és real o un miratge
e, no puc
assimila
ar tantes sensacions
s
s, no sé si el que veig i el que sento és rreal, però em
e deixo
endur p
per aqueste
es emocion
ns i perme
eto que els records flu
ueixin.
Recordo
o perfectam
ment les ta
ardes d’esttiu jugant al
a bosc. Allà el tempss s’aturava
a i només
existíem
m ell i jo: fèiem cabanyes, en
ns convertííem en ex
xploradors, anàvem a buscar
animalo
ons, fèiem camins se
ecrets..., i to
otes aquellles coses tan fantàsstiques que
e caben a
la imag
ginació de
els infants
s. Ens ha
avíem criat junts, havíem ccrescut junts, ens
conside
eràvem com
m germans
s..., però a
aquell núvo
ol de felicita
at es va deesfer.
Recordo
o amb mo
olta exactitud tots e
els detalls del dia que
q
ell i laa seva fam
mília van
marxar;; va ser una tarda grisa
g
i plujjosa. Ell i jo ja érem
m adolesceents i tornàvem de
l’institutt. Com cad
da tarda te
eníem prevvist queda
ar-nos a ca
asa seva pper fer els deures i
despréss poder esscriure poe
esia: ens fa
ascinaven els poeme
es. Però aqquell dia quan
q
vam
arribar vvam trobar la casa oberta
o
de bat a bat i la seva fa
amília l’espperava per marxar.
No van donar cap
p explicació
ó.
er-ne els motius,
m
nom
més sé que aquell diia van marrxar i no va
an tornar.
Mai he pogut sabe
Les primeres nitss, els plors s’apode
eraven de
e l’habitació i pel m
meu cap només
n
hi
en aquelle
es tres últim
mes frasess que el dia
d abans que
q marxeessin havíe
em escrit
passave
junts:
so i sé que
e em pens
ses.
Et pens
T’hi sé i sé que m’hi
m saps.
Et cerc
co i sé que
e et trobarré
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TEXT H
El mom
ment de l’a
abraçada s’allarga
s
en
n el temps
s, primer de
d maneraa natural i intuïtiva;
sento la
a comunió d’ànimes d’una man
nera quasi mística. Però
P
l’abraaçada s’alla
arga i, de
mica e
en mica, un torrentt de senssacions vagament
v
conegudees apareix
xen. Són
sensaciions, sentim
ments i rec
cords d’exp
periències viscudes que s’amuunteguen en
e el meu
cervell i em col·la
apsen, em
m paralitze n i no puc
c deixar d’abraçar aaixò que fiins fa un
moment sentia co
om una ànima afí o b
bessona i ara
a em sem
mbla transsformada en
e un cos
de què emana un
na energia desconeg
guda per a mi, una energia
e
quue em fa re
eviure un
passat que creia enterrat en
n algun ind
dret fosc i profund de
e la meva ment, si no
n oblidat
del tot. Un munt d’imatges
d
d’una
d
pel·l ícula antig
ga, ja oblidada, surenn a la supe
erfície de
na de l’oblit, les quals desperte
en tot un se
eguit d’emocions i seentiments en
e mi, en
la llacun
mi! Jo q
que no em creia prou
u digne de tenir-los. Jo,
J que un dia, ja fa m
molt de tem
mps, vaig
tenir una vida que
e vaig perd
dre en un m
mal pas, qu
ue em va provocar
p
u na buidor material i
espiritua
al que nom
més la poesia i l’oblit m’han ajudat a pal·liar.
Imatgess d’una altra vida, d’una
d
vida
a de treball, d’esforç
ç i d’èxit ccompartit amb
a
una
família, una dona i una filla, a qui adorrava. Tot plegat,
p
el centre
c
del m
món. Del meu
m món.
Era un home feliçç, una pers
sona rica p
perquè ho tenia tot, tot
t allò quee volia, tott allò que
desitjavva. Quan em
e desperttava al ma
atí, em sen
ntia prepara
at per viurre un altre dia en el
millor dels mons possibles. Una feina
a que m’om
mplia i que
e despertavva en mi le
es ganes
de créixer i apre
endre més
s, que tre
eia de mi el millor: capacitaat estratèg
gica i de
ació, aptitud de dirigir un ingen
nt equip hu
umà que apreciava i pel qual em
e sentia
negocia
apreciatt i valorat. Ho tenia tot! Tot! I no obstan
nt això, mo
olt endins meu, crem
mava una
guspira insignifica
ant, que, molt
m de tantt en tant, em
e feia qüe
estionar al lò que la humanitat
h
eguntat se
empre sob
bre la vida
a, la felicittat i d’altre
es temes sobre els quals la
s’ha pre
filosofia
a ha especculat duran
nt segles. I malgrat tenir-ho to
ot, sempre dins meu hi havia
aquell b
bri d’incerttesa, d’inco
onformism
me que en el fons, molt
m en el fons, em deia que
alguna cosa no anava
a
bé, que
q sota u
una superfície de feliicitat autoccomplaent maldava
at, una veritat que jo no era cap
paç d’entendre perquuè no era capaç de
per sorttir la verita
veure-la
a.
I de sob
bte, tu. Una
a cara més entre un equip hum
mà ingent que
q treballlava amb mi
m i per a
mi. Una
a persona singular,
s
certament. Massa gra
an per treballar entre joves i ma
assa jove
per dir e
el que deie
es. Et defin
niria com a
algú ben plantat, inte
el·ligent, huumil i sense passat.
Un enig
gma. Un enigma
e
que
e s’anava desvetllan
nt davant meu,
m
cadaa dia, cada
a hora, a
través d
de les para
aules que expressave
e
en tot un món
m interior que vaig fagocitar com
c
un
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gat fam
molenc ho faria.
f
Un enigma
e
que
e va insufla
ar aire a la
a guspira qque crema
ava dintre
meu, i q
que acabà
à convertin
nt-se en un
n incendi in
ncontrolable, que deevorava ràpidament
tot allò en què ha
avia cregutt fins als ffonaments i que enderrocava uun edifici que
q creia
fort i se
egur, estab
ble. Però principis i vvalors, tot allò
a que ha
avia anat cconstruint dins
d
meu
al llarg d’una vid
da jove, plena
p
d’èxiits i recon
neixement, trontollavva primer, per poc
despréss caure esttrepitosament.
Em vass obrir els ulls a un altre món
n, a una altra
a
vida que
q
portavva inconsc
cient molt
endins. Tenies els coneixem
ments que
e qualsevo
ol hom vold
dria veure desvetllatts davant
seu, desxifrats, els secrets de
d la vida, de l’home
e, allò que la
l humanittat ha estat buscant
des que
e era en el bressol. I els expresssaves a trravés de ve
ersos, de rrimes insuperables.
Quan parlaves s’u
unien d’una
a manera e
excelsa la saviesa i la bellesa. La teva poesia em
va sedu
uir. I ho vaig deixar to
ot. Tot! Va
aig veure de l’ambros
sia dels teuus versos i la meva
vida va
a canviar. Vaig decid
dir deixar- ho tot, bé
éns i família; i vaig ddedicar el que em
restava de vida a la recerc
ca de la ssaviesa i de
d la bellesa que attresoraven els teus
versos. I vas dessaparèixerr. De sobte
e. Sense dir res. Em vaig quuedar sens
se el teu
hores vaig buscar-te per arreu.. Em sentia
a traït, abaandonat. I sobretot,
mestrattge. I alesh
em senttia buit.
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