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 TOT ÉS CAOS  

 

“El único consuelo es entrar en el caos,  

volverse caótico también.” 

(Mario Benedetti) 

 

     Com cada vespre de cada jorn, des de feia anys i panys, aquell home 

solitari tornava del seu passeig diari, solitari com sempre, trepitjant 

parsimoniosament aquells carrers que coneixia de memòria i contemplant els 

edificis que, de tant quotidians, ja ni els veia. Tampoc la gent amb qui es 

creuava, molts dels quals el saludaven amb gran cordialitat, dia rere dia, li 

semblaven cap novetat. La rutina s’havia instal·lat tant a la seva vida, que ja 

res el motivava. Tot, de tan conegut, era insípid i avorrit, monòton i ensopit, 

tediós i pesat. 

     De sobte però, aquell dia, alguna cosa indefinida barrejada amb una 

estranya sensació, el va retenir, el va fer aturar-se i el va mantenir indecís. 

Primer només va ser un segon que és va anar allargant fins a un minut. 

Després, vacil·lant i dubtós, va veure com aquella incertesa arribava fins a 

mitja hora. No sabia el que era, però intuïa, sense saber ben bé perquè, que 

tenia la força suficient per canviar-ho tot. I no anava errat en la seva intuïció 

perquè allò, fos que fos, sobtadament ho va canviar tot. I ho va canviar 

perquè tot va canviar dintre seu. Va canviar ell. Va canviar tant que, sense 

pensar-s’ho,  va decidir fugir.  

     Captivat i posseït per allò desconegut, ràpidament va reorientar la 

trajectòria rutinària i habitual de cada nit, cap a indrets contraris, fins que es 

va trobar caminant, a la deriva i sense rumb, per carrers desconeguts.  
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     Allò era una altra cosa, allò eren altres llocs. Va veure edificis i paratges 

inusitats que mai havia vist, i ningú amb qui va coincidir el va saludar. Es va 

trobar a gust descobrint indrets distints. Era com ser a l’altra cara de la lluna. 

     I va decidir-se a prosseguir per aquella senda que li resultava tan plaent. 

     Segur de si mateix i conscient que ja no els necessitaria, va llançar tots 

els seus documents en una paperera i va seguir i seguir, per aquests nous 

camins. Ho va fer durant molt de temps, sense preocupar-se per res més que 

no fos caminar, orientant-se nord enllà, perquè el sud li havien dit que no 

existia.       

     Però un dia, després e molt caminar en el seu transitar incert, vorejant el 

curs d’un riu va arribar fins el mar i, atès que no l’havia vist mai, la troballa 

li va semblar extraordinàriament atraient. Era un mar infinit, d’aigües 

transparents. I com que volia endinsar-s’hi per veure que hi havia més enllà 

de la línia de l’horitzó, fent gala de la destresa que sempre havia tingut, va 

decidir construir-se una barca amb les restes d’altres barques abandonades 

a la riba, malmeses pel temps, tal com havia vist que ho feien en una 

pel·lícula antiga.  I, poc a poc, es va anar construint un petit vaixell, amb un 

bon quillat i una eslora suficient perquè, quan fos a l’aigua, no li afectés gaire 

la deriva, i li permetés mantenir un rumb constant i estable. Per fer-la, de les 

restes escampades, va triar les fustes que, en el seu poc coneixement, va 

considerar més adients i amb la d’alzina va fer la quilla i amb la de pi el casc; 

les quadernes les va fer amb fusta de roure i de vern i les llengüetes i les 

clavilles per unir els taulons del casc, també les feu d’alzina. I un cop acabat 

el pallol tancat i amb la coberta de la nau parcialment oberta, va rematar la 

construcció col·locant l’arbre per sostenir la vela.  

     La feina estava enllestida.  

     Es va mirar l’embarcació amb orgull, la va batejar amb el nom de Nerea,  

i es va fer a la mar, amb la mateixa seguretat que tindria el mariner més 

experimentat, tot i que el mar era una novetat per a ell.  

     Durant molts dies va solcar per sobre de les onades, sense temor ni 

recances. El mar era sempre en calma i cap tempesta amenaçava naufragi. 

Navegava amb bons vents, sense destí i amb la brisa marina acaronant-li la 

cara. Era feliç i ja no recordava ni el sabor del pa ni el gust del vi; només veia 

i olorava l’aigua salada que l’envoltava per tot arreu. I el cel. El cel no 

l’olorava, però sempre el veia. Aquell cel blau, sempre era present en la seva 



3 

 

singladura. Aquell cel que escrutava com un astròleg, mentre acumulava 

dades, pensava en coses positives i especulava amb el que no sabia.     

     Durant el llarg temps de navegació, entre altres coses, va veure com un 

peix molt gran, sortit dels fons abismals, va expulsar de la seva boca un tros 

de peix més petit i, aleshores va comprendre, en tota la seva magnitud, que 

era veritat que el peix gros sempre es menja al petit.  

     I també va veure com Posidó, acompanyat de tota la seva cort, sortia de 

les fondàries marines, aixecava el seu trident i el saludava somrient. Fins i 

tot va veure sirenes i tritons. I estrelles de mar, pops, calamars, i serps 

gegants. I es va topar amb l’arbre màgic dels oceans, va parlar amb en 

Simbad i amb el pirata Barba-Rossa, va travessar per les columnes d’Hèracles 

i, més enllà, entre la boira, fins va arribar a poder entreveure l’Atlàntida, amb 

la seva poderosa, floreixen i semi divina civilització. I va albirar, de lluny, el 

vaixell d’Ulisses i a ell, lligat al màstil de la nau. 

     El seu viatge era ple de meravelles. Res a veure amb el tedi, amb 

l’avorriment de la seva vida passada. 

     Però com que el plaer i la bellesa no són infinits, un dia, en mig de tot 

aquell gaudi, de sobte, en la llunyania, va veure quelcom que no va saber 

reconèixer. Era un ser o un objecte estrany, que flotava entre les ones i que 

no va saber ben bé que era. I ell, que fins llavors no havia tingut temor a res, 

ignorant el perquè, de sobte es va espantar. I, instintivament, va saltar a 

l’aigua. Cops de mar, un rere l’altre, el van acomboiar fins viaranys 

desconeguts.  

     El cel es va emboirar i el mar, fins aleshores encalmat i d’un blau virginal, 

es va tornar d’un color gris plom, es va encrespar, i el vent es va fer agressiu.  

     Aviat va perdre el coneixement i mai va saber quan temps s’hi va estar, 

perdut i naufragant, quan es va despertar a la platja d’una illa deserta.  

     I, estirat damunt la blanca arena, van anar passant les hores mentre es 

refeia i contemplava, amb placidesa, com on començava el mar i acabava la 

terra, es fonien les roques i l’escuma blanca. I com també al fons, completant 

el decorat, la inigualable lluminositat d’un roig encès, envaïa l’horitzó. 

     Absort en la contemplació del meravellós espectacle que li brindava la 

natura, poc a poc, sense adonar-se’n, se li va anar fent de nit. Primer va ser 

un capvespre lilós, però, al cap de poc, la vesprada suau es va convertir en 

nit fosca, sense lluna.  
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     I amb la nit, l’home, aquell home que tant havia gaudit amb el canvi de 

vida, sense voler-ho ni sense saber com es produïa, sobtadament va sentir 

com, mica a mica, anava desapareixent, engolit i sepultat a la sorra. No es 

va resistir. Ho va acceptar perquè va comprendre que era part del seu destí. 

     Havia acabat la fugida, havia mort l’home i havia sorgit el fantasma. Però 

la majoria de fantasmes mai venen a veure’ns, a no ser que se’ls invoqui amb 

insistència. I com que a aquell home solitari ja ningú, abans, l’havia trobat a 

faltar, tampoc el van trobar a faltar ara. Per això,  ningú el va invocar. I, 

sense invocació, mai més va poder tornar, i es va convertir en un d’aquells 

fantasmes que, finalment, només habiten a la imaginació. 

     Dispersió mental, realitat sensorial, imaginació, somnis. Confusió. No cal 

canviar res. L’eloqüència del caos és infinita i només el caos mereix ser 

descrit. Cada cop que s’apaga un llumí, l’univers sencer obscureix. Curiositats 

de la vida. Cadascú és qui és, cadascú és el que és. Res més ni res menys. 

 


