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 Devia fer prop d’un any que tot havia començat. Estava cansat de moltes 

coses; sobre tot d’aquell estil senzill i fluid que tant bé conreen els nord-americans  i 

que, de manera inaudita, després de tant de temps, m’havia tornat a temptar. Però  

havia arribat a detestar de debò tots aquells grans escriptors -tret del petit i laberíntic 

home de Mississippi, a qui mai no he avorrit i possiblement mai no avorriré- i al  

capdavall havia decidit d’abandonar per a sempre aquelles temptatives estúpides  -i 

que en el fons tan poc esqueien a la meva forma de ser- i  canviar radicalment a la 

recerca d’una altra veu, d’un altre cant. Per aquesta senda, però, en comptes d’un llit 

o un vehicle expressiu vaig trobar el mirall que em reflectia. I tot i l’horror que em va 

provocar i  que de vegades encara em provoca l’ésser que vaig descobrir, tanmateix 

no tinc gaires dubtes que el camí que vaig escollir és el vertader; aquell que no sabem 

per on avança ni cap a on va però que tampoc no menteix ni decep. 

 

Així doncs ja devia portar prop d’un any escoltant cada dia, i gairebé durant 

totes les hores del dia, “La Passió segons Sant Mateu”, la  més alta manifestació del 

geni humà en la seva lluita titànica per emular la traça dels déus. M’apassionava tant, i 

n’havia arribat a estar tan posseït, que durant les dues o tres hores en què abandonava 

la vigília –quan  el crepuscle gairebé ja tornava a clarejar- , la música que  havia  

deixat de sonar al  tocadiscs ho seguia fent dins el meu cap. Poc després, amb les 

primeres llengües de foc que  entraven pel finestral de l’estudi  i amb aquells sons 

celestials que emplenaven el meu cor, rebia el nou dia fresc i receptiu, com si hagués 

descansat tota la nit, i obria el llibre i llegia les paraules que cantaven la llum i la 

foscor, la vida i la mort, la passió i l’angúnia de l’infant Elis. 

 

Era l’altre reclam del meu camí, de la veu que resseguia: el sonor i rutilant 

poema de Trakl que sempre havia preferit més que qualsevol altre dels seus grans 

cants. Al quadern de notes, dia rere dia s’hi amuntegaven les observacions, les 

argumentacions, aquella mena d’exegesi a la qual havia decidit de lliurar la resta de la 

meva vida. Havia establert de resseguir la hipòtesi que l’estrany ésser Elis, 

representant d’una raça extingida tot just a la infantesa i que atresorava la virginal 

innocència del Principi, era el déu hebreu El, aquell a qui es refereix el salmista al 

començament del cant vint-i-dos amb les paraules “Elí, Elí, lemá sabactaní?”, que 

Jesús repeteix a la creu poc abans de morir. Volia veure que se’n derivava, de la 

relació entre el poema de Trakl i la tradició elhoista d’un Déu llunyà i radicalment 

separat de l’home. La tasca era exigent; dura i fatigosa com cap altra amb què 

m’hagués enfrontat. Però tot i la dificultat em trobava en un estat de permanent 

exaltació i eufòria que convertia la senda en un camí de roses, el meu avanç en un 

passeig triomfal i extàtic. La música de Bach, amb la profunda veu de Fischer-Dieskau 

que destacava enmig d’un cor d’àngels, i l’infant Elis, que m’inundava d’inspiració i 



malenconia, m’enlairaven  fins assolir  un equilibri que no dubtava de qualificar de 

celestial. 

 

 Però hi va  haver un moment en què aquella harmonia i serenitat ja no em 

varen semblar suficients i aleshores vaig saber que em calia la comunió. Al capdavall 

humà, necessitava compartir el pa i el vi d’aquella vida i vaig començar la recerca del 

símbol que m’hauria de completar; o vaig tractar de fer-ho. 

 

 

 

 

 


