
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÚLTIM DÉU 

 

“Només el que es perd s’adquireix per sempre” 

(Henrik Ibsen)  

 

     Al bosc, vist des de lluny i, a no ser que hi hagi algun fet inhabitual i 

excepcionalment esporàdic, no hi passa mai res. Però, com moltes coses a la 

vida, això, sovint, només és una falsa percepció. La falsa percepció que 

sempre dona la distancia, l’allunyament. La falsa percepció que, a voltes, 

tenim d’aquelles realitats distants, que ens costa d’endevinar com estan 

configurades. 

     I l’home, que ho sabia quan es va veure forçat a endinsar-se en aquell 

bosc, perquè li calia creuar-lo, ho va fer caminant lentament. Caminant amb 

prudència, amb molta prudència, perquè era conscient que si no anava amb 

cautela podria provocar, entre moltes altres coses, que qualsevol bestiola 

d’aquell bosc espès i ombrívol, s’esvalotés més del compte i que, presa d’una 

forta excitació i d’una bogeria transitòria, xoqués contra un arbre i es 

trenqués una pota, es malmetés una ala o, sense adonar-se’n, es trobés 

esclafada per la duresa del xoc. O que les espores de les falgueres, espolsades 

de les seves frondes pinnates, caiguessin al terra com a conseqüència de la 

seva irresponsable manca de precaució i, amb la caiguda, s’escampessin més 

del que ho han de fer i, en poc temps, les seves actuals formes herbàcies 

tornessin a les antigues formes arborescents i, amb elles, es formessin 

novament grans extensions que aconseguissin dominar, altre cop, el món 

vegetal, fent que tot el bosc canvies de fesomia, s’alterés la biodiversitat, es 

desforestés, i amb la pèrdua de la capa vegetal, canviés la temperatura, es 

modifiqués el flux regular de l’aigua i s’extingissin algunes especies d’animals. 

Per tant, tenia clar que per travessar aquell bosc la prudència, la cautela i la 

precaució havien de ser les seves divises. Perquè els homes no hem nascut 

per canviar la naturalesa. A no ser, evidentment, que es tinguin negocis a 

l’amazònia. 

    Quan va decidir-se a fugir i córrer desesperadament darrera d’una nova 

il·lusió que havia intuït, però que encara no sabia exactament quina era ni 

com era, i es va decidir a perseguir aquell somni absurd i, fins aleshores 



desconegut, de cercar el seu déu, fos quin fos, i arrossegar-se fins al seu 

sepulcre, la seva intenció era plena de candidesa. I, com que per fer-ho 

possible i per arribar on creia que havia d’arribar per trobar-lo, li era necessari 

creuar aquell bosc, volia fer-ho sense alterar cap de les sagrades regles de la 

natura. Perquè, el que tenia ben clar era que al bosc, quan es veu des de 

dins, si que hi passen coses. Coses múltiples, variades i diverses, que sempre 

es succeeixen emmarcades en un ordre còsmic preestablert i ell, en cap cas, 

no havia de ser ni responsable ni còmplice de la seva mutació.  

     Quan hi va penetrar, mentre avançava, tot i que ho feia amb el màxim de 

sigil i de silenci possible, procurant albirar bé tot el que hi havia al seu pas 

per no malmetre-ho, alhora que evitava també produir qualsevol tipus de 

fregadissa innecessària al que l’envoltava, va poder comprovar, amb un cert 

desgrat com, no obstant la seva prudència, molts ocells fugien esporuguits, i 

les sargantanes, les formigues i els escarabats, en veure’l venir, es feien a 

un costat dels corriols pels que transitaven, per no ser trepitjats i aixafats per 

un peu, vingut d’enlloc, i suposadament maldestre. I des de les copes 

frondoses dels arbres, entre les que es traslluïa un cel immens, nítid i clar, 

els esquirols i els mussols l’observaven amb infinita curiositat, però també 

amb desconfiança, com si mai haguessin vist cap esser semblant. I els 

cabirols i els isards, saltaven i botaven al seu pas presos d’una incomprensible 

follia.  

     Però malgrat l’aparent esvalot que es traslluïa arreu, tot convidava a la 

serenor, una serenor que a ell li convenia, perquè l’omplia de pau, 

d’harmonia, de placidesa. I de calma i tranquil·litat.   

     La mateixa pau i serenor, el mateix assossec i serenitat, que també li 

aportava contemplar, al seu entorn, els fruits dels ametllers, mentre pensava 

en la poca pressa que tenen per fer avançar la seva existència i com, poc a 

poc, i gairebé sense voler-ho, van canviant de forma, des de quasi res, fins 

arribar a ser una ametlla, després d’haver estat una blanquíssima flor que 

preludia la primavera. I tot, sense cap necessitat, com tenim els homes, 

d’haver de rumiar mai sobre el que els passa o pot passar-los en cada 

moment, ni a ells ni al seu entorn. Ni sense haver de preocupar-se, tampoc, 

pel fet que, en algun moment, puguin ser engolits per qualsevol depredador 

de vegetals i deixin d’existir. Simplement la natura és així, i les seves lleis 

són implacables. No cal donar-hi més voltes. 

     I, alhora que pensa en això, també reflexiona sobre el fet que, tan aquests 

fruits com els altres vegetals que dominen al bosc, no s’enorgulleixen mai de 

la seva condició o la seva falta de condició. Ni tampoc del fet que no els 

importa qui són ni qui poden ser. Són el que són i en tenen prou amb ser-ho. 

No volen ni necessiten més. 

     I, tanmateix, també pondera i reflexiona sobre el fet que aquesta actitud 

seva, asèptica i allunyada de qualsevol de les foteses que sovint inquieten als 

homes, mostri clarament l’evidència de que, si hom no té pressa, no necessita 

per res la santa virtut de la paciència. Així de senzill.  



     Tant senzill com ho són la majoria de coses de la vida que, absurdament, 

tendim a complicar de manera sistemàtica quan, seguint a aquells que 

sempre volen defugir dels extrems, volem creure que el punt mig, sempre 

tan enaltit, és el què hem d’aconseguir abastar, sense adonar-nos que 

aquesta fal·lera no ens porta enlloc,  perquè el punt mig no és res més que 

el subtil invent modern d’un professor de matemàtiques avorrit. 

     L’home, embolicat entre tanta disquisició i embolcallat per tants 

pensaments, segueix avançant i, sense adonar-se’n de com és produeix, 

comença a percebre que quelcom al seu entorn canvia i que aquell ambient 

net i pur del que havia gaudit fins llavors, comença a ser envaït per la 

nuvolositat. Sent que aviat arribarà la nit i comença a tenir fred, massa fred. 

Per un moment pensa en abandonar la travessa i en retornar al confort de la 

llar, però considera que l’eufòria i l’alegria amb les que va iniciar la singladura 

ha de continuar. No es pot resignar a que la paranoia l’abasti. No pot deixar 

que la paranoia el venci. Sap que la paranoia és un animal domèstic i 

carronyer, que menja qualsevol cosa en qualsevol moment. I que s’ha 

d’escapolir del seu perill. Per tant, com que no vol trobar-se en cap dubte 

ombrívol que l’aparti de la sempre menyspreada lucidesa, fa el cor fort i 

segueix caminant, segueix avançant. A de recuperar la claredat d’idees.  

     I mentre cerca tornar a la calma perduda, camina de pressa, molt de 

pressa, com ho faria qui arriba tard a classe o a la botiga que està a punt de 

tancar. No es pot destorbar.  

     I mentre camina, segueix pensant. Ha de tenir la ment ocupada. Pensa 

que tots necessitem algú amb qui ser amables i que ho siguin amb nosaltres, 

fins i tot en Donald Trump o en Kim Jong Un. I pensa també en aquells 

indignes tecnòcrates que, immersos en un evident i irreversible procés de 

putrefacció i descrèdit, son capaços de pactar i signar qualsevol cosa per tal 

de mantenir al ramat unit i al seu servei, per poder seguir esgarrapant uns 

quants euros més per sumar-los als molts d’innecessaris que ja acumulen. I, 

de sobte, li ve al pensament el vaticà, com a fidel paradigma representatiu 

de tot plegat. Pensa en aquest vaticà tan allunyat dels seus feligresos reals i 

que, lluny de representar-los i cuidar-los, sempre ha preferit  dedicar-se a 

militar en les primeres fileres dels manaires indignes que dirigeixen la 

humanitat i que, sense cap vergonya, va bellugant la cua davant seu, en un 

permanent, inacabable i perpetu moviment d’adulació. I se’n lamenta. Se’n 

lamenta que tot hagi de ser així de trist i que els homes, al final, siguem tan 

poc dignes.  

     I, posats a lamentar-se, es lamenta també, pel mateix preu i en correlació 

amb les seves idees recents, que amb tota aquesta història de l’edat i amb el 

suposat estat de maduresa intel·lectual adquirit a força d’aniversaris, hom 

acaba respectant coses que poden merèixer qualsevol actitud menys la del 

respecte. 

     I aquest procés mental el porta a meditar també sobre el fet que, a voltes, 

la realitat sensorial, l’imaginat, l’al·lucinat i el somniat, si es barregen bé on, 

quant i com es pugui, amb les dosi adequades i amb un cert ordre, i es 



mantenen en repòs durant varis dies i nits consecutives, a sol i serena, 

acaben fent un còctel molt perillós, que pot ser bo o dolent, o que pot no ser 

bo ni dolent, perquè sempre  tot és relatiu i tot depèn de com i de qui ho miri. 

I sent que això, en definitiva, és la condició de la raça humana, és la seva 

naturalesa. És el factor humà, com el defineixen molts pseudointelectuals de 

tres al quart.  

     Sap tot això, i no cal que l’hi ho expliquin. Com també sap que no cal tenir 

constantment un somriure autocomplaent, ni concedir-nos massa 

importància, ni sopar puntualment cada dia a les vint quaranta set, ni parlar 

sempre del temps amb el veí que et trobes a l’ascensor. Ni que tampoc cal 

dir-li que està plovent a algú que porta el paraigües obert, i que cal desconfiar 

d’aquells que diuen que son capaços d’aixecar una casa ells sols, sense l’ajuda 

de ningú. I sap, inequívocament, que confiar i desconfiar forma part del 

mateix vocabulari i que en el fons confiar i desconfiar és una pèrdua de temps. 

Sap que ambdós són la mateixa pèrdua de temps. 

     I mentre pensa en totes aquestes coses, segueix avançant. Fins que, de 

sobte, s’adona que entra en un terreny obertament pecaminós. I allà, com 

no pot ser d’altra manera estant on està, es troba a qui s’havia de trobar. 

Troba un dealer qualsevol, dels tants que volten pels indrets més insospitats, 

amb una densa barba serrada i amb una intensa brillantor trapella als ulls. I 

com que cap dels dos vol mercadejar i només tenen ganes de xerrar, s’aturen 

un moment, s’asseuen damunt d’una roca i, mentre reposen els seus cossos 

cansats, parlen de pares, de mares i de fills. Del conte de sempre. I 

coincideixen en la impossibilitat manifesta de que cadascú pugui anar 

escollint pares, mares o germans segons el seu particular criteri. Si fos així, 

sens dubte molts arbres genealògics patirien fortes convulsions i potser 

acabarien tots a la foguera, com Joana d’Arc o Giordano Bruno. I, entre 

venalitat i venalitat, també parlen de parents, de coneguts i d’amics i 

conclouen a l’ensems, abans d’acomiadar-se, que si un amic no et dona la 

raó ho fa perquè t’estima i no per fer-te mal. O almenys això és el que diuen. 

     Quan s’acomiaden plou. És una pluja densa i depriment i, al bosc, s’ha fet 

negra nit i comença a fresquejar. De cop, el fred es fa més intens i la pluja 

esdevé calamarsa. Se senten trons llunyans i es veuen els reflex dels llamps 

i, a l’aire, es nota una intensa flaire de fonoll. I, encara que en mig de la 

foscor no ho vegi, l’home sap que, amb la pluja, al bosc o als prats, el verd 

de les fulles és més verd; que el groc de la ginesta és més groc; que el vermell 

de les roselles és més vermell; que el blau de l’espígol és més blau. I malgrat 

tot, malgrat l’alegria que això li hauria de suposar, no se’n sent, d’alegre, i 

es comença a lamentar del temps que fa. I com que no en té prou amb el 

temps, i ja ha vist abans que lamentar-se és gratis, es lamenta també de no 

saber-se de memòria l’enciclopèdia britànica, de no ser un esquiador d’elit i 

de no tenir un compte corrent ple a vessar.  

     Ha passat una bona estona i ha acabat la calamarsada, però ara plou amb 

més intensitat. Plou a bots i barrals. Alguns animals, que encara rondaven en 

mig de la pluja, es posen a aixopluc. I, a part de l’aigua que cau, també 



comença a bufar el vent. És vent del nord, gelat, glaçat. I humit. I ell, com 

que li costa aguantar-ho, fent tentines, també es posa a cobert. I resta callat 

i quiet, tot i que no és fàcil romandre callat i quiet quan saps que les coses 

no són com voldries i que has hagut d’emprendre el llarg viatge per fugir d’on 

erets, perquè allà ja ningú t’obeïa, tot i que encara no et desacataven. No és 

fàcil romandre callat i quiet en aquestes circumstancies, perquè el que 

voldries és cridar, però ell s’hi està.  

     I com que, mentrestant, no té res millor que fer, escolta amb atenció i 

sent el brunzit de la memòria. I amb el so apaivagat del passat, rebusca en 

si mateix i butxaqueja al seu interior, perquè sap que quan ens posem a 

rebuscar, encara que ho fem sense gaire èmfasi, tots podem trobar quelcom 

de desqualificant que ens pot ser recriminat i pel que podem ser castigats. I 

sap també que qualsevol càstig sempre implica una certa dosi de venjança i 

que ningú està alliberat de poder-lo patir. O de poder-lo infligir. Càstig i 

patiment, encara que no siguin sinònims, són parents germans, tot i que 

alguns no ho vulguin reconèixer. 

     Arraulit al seu aixopluc, entre pensament i pensament, li passen les hores, 

fins que s’acaba la nit. I darrera seu despunta l’alba. Ja no plou, ha 

desaparegut el vent del nord que tant l’ha trasbalsat, i un magnífic arc de 

Sant Martí penja del firmament. Ara l’olor de fonoll és més intens i es veu bé, 

al bosc, el verd de l’herba, el groc de la ginesta i el blau de l’espígol. I, als 

prats, el vermell de les roselles. I el cel, que també es vol afegir a la festa 

dels colors, es vesteix amb un rosa afable, com sorgit d’una suau cançó 

napolitana o d’una edulcorada pel·lícula de Disney.  

     Bon dia, concedeix-me ser feliç, murmura l’home, en veure la placidesa 

que se li ofereix davant dels seus ulls. I que també ho siguin els qui són a 

prop meu i els qui em rodegen. I els que no em rodegen i són lluny. I els que 

no són, però han sigut. I els que seran, en altres temps. Gràcies, te’n dono 

les gràcies. I s’imagina que realment seria esplèndid poder parlar així a algú. 

Saber que ell s’ocuparà de tot i que no hem de preocupar-nos per res. Saber 

que la disbauxa pot ser infinita, perquè sempre hi haurà algú que la 

controlarà, sense que hom s’hagi d’amoïnar a fer-ho. Però sap que això 

només és una utopia com les de l’Aldous Huxley, d’en Tomàs Moro o de 

George Orwell. 

     Va clarejant, cada cop més intensament, i ara l’home s’adona que tot 

passa molt ràpid, com la vida en general, I, de sobte, se li fa avinent una 

visió que l’intranquil·litza i que li crea una certa confusió. Sense haver advertit 

com ni quan s’ha produït, veu que el bosc ha desaparegut. Ja no hi ha bosc i 

al seu lloc, davant dels seus ulls, que li han de mostrar el destí, només hi 

apareix el mar immens. I, enfront d’on és, emergeix un regueró de sang que 

li indica el camí tortuós, per arribar-hi. Acaronat pel lleuger vent que bufa 

suaument de ponent, el segueix. Ho fa com pot, a voltes, gairebé 

arrossegant-se, perquè el camí és dificultós i ple d’entrebancs. Fins que, 

vençuts els esforços, arriba prop la sorra mullada que acomboia les onades. 

Algunes gavines, presents al lloc, en veure’l, espantades pel que pugui ser o 



passar, aixequen el vol apressadament. Els voltors, que sorprenentment 

també són presents en aquelles contrades, sense moure’s de lloc, se’l miren 

fixament, amb una certa incredulitat. Fan guàrdia si, però no sembla pas que 

facin una guàrdia famèlica, com és propi d’ells, tot i que quan observa bé 

l’escena li sembla endevinar que fan guàrdia entorn d’un cadàver. Si fixa amb 

atenció i es sorprèn. Es frega els ulls d’incredulitat. Pensa que no és possible 

el que veu i ho torna a mirar.  I per més que miri, res canvia. La visió sempre 

és la mateixa. En el cadàver al que fan guardià els voltors, hi descobreix el 

seu propi cadàver que se li apareix, bípede i majestàtic, a prop d’on és, clavat 

a l’arena de la platja i reflectint la seva imatge sobre les aigües. En descobrir-

lo, s’atemoreix. Brama, crida, rugeix. S’esgargamella. I plora. Plora 

intensament. 

     Però de cop para de plorar i calla. Es fa el silenci. Ara tot és silenci.  

     Ho ha entès. Finalment ho entén. Entén el que passa. I les llàgrimes li ha 

servit de refugi final.  

     Ara entén que s’ha fos el passat i que, davant seu, ja només hi ha el futur. 

I se sent alliberat. 

     I sent i veu també com, sense previ avis, de sobte esclata el gran 

terrabastall, el que produeix el despertar de tots el vents del món, que bufen 

com mai havien bufat. Tramuntana, xaloc i llevant. Gregal, garbí i migjorn. 

Llebeig, ponent i mestral. I a l’horitzó se li apareix la rosa dels vents, mentre 

veu com, prop de la riba, un peix gros en persegueix un altre de petit i, quan 

l’aconsegueix, se’l menja. El peix gros sempre es menja al petit. 

     I encara veu també, sense cap esforç, com l’herba, immaculadament 

verda, creix damunt la sorra d’una platja on mai hi ha hagut llambordes. 

     L’home és plenament conscient que ha arribat al seu destí. Que ha acabat 

el llarg viatge, començat, fa molt, amb tantes incerteses. I se sent feliç, 

perquè és conscient que ha valgut la pena. Per fi ha trobat el seu déu. Per fi 

ha entès que no li cal cercar més. Per fi ha entès que el seu déu és ell i que, 

sense voler-ho ni  saber-ho, s’ha arrossegat fins al seu sepulcre, l’últim dia 

de la seva vida. 

     Totes les vides quan acaben el seu cicle s’apaguen i, llavors, neix el déu. 

Qualsevol déu, perquè la simbologia, per definició, és infinita. 

   

 


