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Sobre els núvols
«Sense ombra no hi ha llum, i sense llum no hi ha
ombra.»
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie
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Quan era nen, em pensava que era de sucre; encara no coneixia el
dolor. I, sense adonar-te’n, vas jugant (a 1, 2, 3, pica paret; a decidir els estudis; a independitzar-te; a tenir cotxe, a tenir nòvia; a
pagar una hipoteca; a treballar; a tenir dona; a tenir fills; a ser responsable...), i, un dia, de cop, sense demanar-ho a ningú, et fas
gran. Et lleves, vas a rentar-te la cara, i, en mirar-te al mirall, veus
que ets adult.
Potser és per por que la neu esborri les traces que deixaré endarrere
si no sóc capaç de tornar, que he sentit la necessitat d’escriure els
meus pensaments. O potser, desconfiant de la meva memòria, vull
explicar-te el que els meus ulls veuen per no deixar-me detalls quan
torni. O potser és que la perspectiva d’un mes i mig sense electricitat i, per tant, allunyat de les distraccions que em permeten les
joguines de la tecnologia m’ha fet arribar a la conclusió que escriure aquest quadern serà l’entreteniment més emocionant que puc
trobar.
És un quadern Moleskine, de tapa dura, de tretze centímetres
d’ample i vint-i-un de llarg, amb 240 pàgines d’aquell to groguenc
gairebé imperceptible del paper reciclat. L’he comprat a l’aeroport
de Ginebra. Mentre esperava el vol QR 325 en direcció a Kàtmandu, passejava per les botigues de la zona de trànsit i he entrat a una
llibreria a fullejar els llibres i les revistes que hi tenien. Era l’únic
quadern vermell en un prestatge de llibretes negres; de diferents
17
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mides i gruixos, però totes negres. Per què he escollit la vermella?
Potser per mostrar que, malgrat la meva timidesa, m’agradaria ser
comunicatiu. Potser per la bandera del país on entrarem clandestinament. O potser perquè era l’única vermella, i, a causa de la
meva vena punk, inconscientment he recordat un dels llibres que
més em van marcar de jove, Kiss or kill, de Mark Twight: «Quan
mires al teu voltant i estàs envoltat de gent en el teu camí és que
estàs fent alguna cosa malament.» La guardo a la butxaca de dalt
de la motxilla, amb un boli BIC i un llapis de mines, per quan el
fred glaci la tinta del boli.
És coratge o covardia, el que sento? Estic nerviós, expectant, esperant embarcar a l’avió, esperant baixar a Kàtmandu i marxar cap a
les muntanyes. Estic, però, també impacient per retornar, per trobar el que deixaré darrere meu. És coratge pel fet d’enfrontar-me a
aquestes muntanyes desconegudes, deixar el que conec a la perfecció i executo amb excel·lència? O és covardia de fugir de les coses
que conec i que estan prenent unes dimensions que, d’una banda,
m’espanten, i, de l’altra, admiro i encara temo més perdre-les i pensar que, mentre n’estigui lluny, es quedaran allà esperant-me en el
mateix estat en què les deixo, en aquest punt en el qual es troben en
la seva màxima esplendor, demorant el moment en què comencin,
seguint el curs natural, a decaure.
M’agradaria explicar-te aquesta història des del principi, però no
sabria per on començar; suposo que, com totes les històries, la meva
no té un començament ni un final, sinó que l’agafes en un punt, t’hi
creues un dia, i, sense saber-ho, allò es converteix en la teva història,
o, a vegades, només l’acompanyes durant un temps, abans d’enganxar-te a una altra. Algun cop les busques, d’altres les crees, a voltes te
les trobes quasi acabades, i, de tant en tant, hi ensopegues. No sabria
dir-te ni com ni quan aquesta es va convertir en la meva història; si
només han estat fets puntuals que s’han anat succeint en el temps i
en l’espai, com gotes d’aigua que cauen desordenades en el parabri18
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ses del cotxe amb la pluja, i que, un dia, des de la perspectiva, podré
trobar-los una relació, o bé si aquesta història és un fil ja teixit que
he anat estirant i que m’ha portat fins a avui.
Hi ha persones la vida de les quals és una línia contínua, amb els
seus alts i baixos, però contínua. Hi ha persones que viuen a base de
fets que es van succeint sense cap coherència evident i persones la
vida de les quals és un instant. Aquesta és, probablement, l’anatomia
del meu instant.
Saps què? M’agradaria acabar aquesta història dient «I desaparegué,
com desapareix el sol quan es pon darrere les muntanyes una calorosa tarda d’agost als Pirineus», però això mai no passa, les coses
sempre són més complicades. Començaré a explicar-te aquesta història, la meva història, des del dia que vaig agafar el telèfon i vaig
marcar el número de l’Stéphane. Mentre sonava la melodia d’espera
a l’altre costat, m’anava inquietant. Penjo? L’Stéphane era, i és encara, el meu ídol. Quan vaig començar això de córrer i esquiar per la
muntanya amb un número enganxat a una cama, ell era Déu. Ell no
era només el número u en totes les competicions, sinó que era carisma, era personalitat, era la tècnica portada a la perfecció de cada
moviment, i era la tàctica més adequada a cada cursa. Mentre els
altres companys d’institut folraven les seves carpetes amb fotos del
Che, Bob Marley, Springsteen o algun jugador del Barça, a la meva
carpeta hi havia una foto seva.
Feia anys que s’havia retirat de la competició i ara era jo el que dominava les competicions que ell havia marcat amb el seu nom i potser era la meva foto la que estava en alguna carpeta d’algun noi d’algun institut, però ell continuava sent Déu. Mentre pensava si havia
sigut massa agosarat marcant al telèfon el número de Déu, des de
l’altre costat de la línia em van contestar:
—Allô? Hola! Com va tot?
—Bé, bé; la temporada ja s’està acabant, però encara hi ha mol19
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ta neu a la muntanya i puc fer bons entrenaments... I a tu, com et
va tot?
—Mira, anar fent; l’hivern ha estat molt bo, no em puc queixar
de les sortides que he fet els caps de setmana. Aquests mesos he tingut molta feina; això de ser comercial et fa fer molts quilòmetres
amb cotxe i pocs sobre els esquís...
—Vaig parlar amb el Pierre i em va dir que fa anys ja intentaves
ensarronar-lo per fer la travessia del massís del Mont Blanc amb
esquís... Encara ho tens al cap?
I així, amb poques frases, va començar una època en què parlàvem a
través de les línies que dibuixàvem als mapes, a través del vent que ens
estirava la cara mentre ens entrenàvem per reconèixer algun tram de
la ruta o de la suor que ens eixugava la pell quan fèiem la llarga travessa dels Aravis. Així, d’ídol, va passar a ser mentor. I, a través dels silencis, els silencis de les paraules callades en una aresta rocosa un dia de
vent, els silencis dels ulls mirant un mapa, els silencis de la forta respiració pujant un cim..., a través dels silencis, va esdevenir amic.
Ídol, mentor, amic; Déu i jo ens vam enlairar corrent pels carrers de
Les Contamines, a l’extrem més oest del massís del Mont Blanc,
amb els esquís a la motxilla, una mitjanit de començament de juny,
sota un cel opac, on la Lluna no estava convidada i les estrelles radiaven il·luminant cada cristall de glaç dels gegants blancs que ens
esperaven.
El projecte era travessar sense aturar-nos tot el massís del Mont
Blanc d’oest a est, en tota la seva llargada, per la seva cresta, culminant els seus cims principals, equipats tan sols amb els nostres esquís
lleugers i una motxilla on hi havia un parell de barretes energètiques, un piolet, uns grampons, una jaqueta i mig litre d’aigua.
Avançar. La respiració forta acompanyant el ritme metronomètric
del crec-crec dels esquís en trencar la fina capa de neu que s’havia
20
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gelat durant la nit, mentre anàvem pujant per la glacera cap a les
Dômes de Miage, mentre les estrelles ens observaven amb la serenor
de qui observa dos animals salvatges intentant passar tan desapercebuts com poden pels carrers d’una gran ciutat quan tothom ja ha
abaixat les persianes de les cases. La nit era fosca i només la claror de
les estrelles il·luminant el mantell de neu ens deixava gaudir de l’immens espectacle d’una nit envoltats d’aquests cims blancs. Davant,
darrere, als dos costats, les parets de neu i gel omplien els nostres ulls,
la bellesa d’una natura adormida entrava dins nostre xopant tots els
sentits. El tacte cruixent de la neu, l’olor de puresa de l’aire fresc,
gelat, el silenci, que ens feia sentir com si estiguéssim acariciant suaument el cos nu d’una deessa mentre dorm profundament.
A trenc d'alba, amb una aurora pintant el cel de tonalitats verdes i
roges, ens va sorprendre desgrimpant la cresta de roca i neu que
condueix de les Dômes de Miage al coll de Miage, uns centenars
de metres més avall. Els nostres cossos es movien amb fluïdesa entre la roca i la neu, buscant, i trobant a vegades amb més facilitat
i a vegades amb menys, el pas més senzill entre els blocs de roca
que s’amagaven sota una capa de neu profunda. Sense aturar-nos
en passar pel coll, vam començar a pujar per les rampes de neu
que, inclinant-se cada vegada més, ens conduïen a l’aresta de roca que
havíem d’escalar per arribar, quasi mil metres més amunt, al cim
de l’estètica Aiguille de Bionnassay. El cim és una aresta afilada com
la fulla d’un ganivet apuntant al cel, que, dibuixant unes corbes perfectes, a dreta i esquerra, i tornant a aparèixer més endavant per la
dreta, en un punt determinat, a quatre mil cinquanta-dos metres
d’altitud, deixa de pujar, com si s’hagués cansat de traçar corbes al
cel, i comença a baixar amb el mateix estil en la direcció oposada.
L’aresta, al vessant nord, tenia grans cornises que es precipitaven al
buit sobre una inclinada paret de roca i gel blau. Va ser en deixar
l’última rampa de neu i començar a buscar el nostre camí entre la
roca quan el sol va fer acte de presència, traient el cap tímidament
per l’est, sobre la llarga cadena de muntanyes que a l’horitzó s’este21
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nia en el que la nostra vista era capaç d’observar. La seva llum daurada il·luminava la neu amb tonalitats roses i grogues que semblaven tretes d’una aquarel·la de Van Gogh; ens pintava les cares i les
mans descobertes d’un color vermellós que els donava una força
descomunal, de salut, d’alegria. En aquell moment, ens sentíem invencibles. Érem al lloc perfecte, a l’instant precís, i la quotidianitat
del cicle que el sol recorre cada dia al voltant del planeta tenia, en
aquest moment, el poder de convertir-nos en éssers únics en el món.
He de reconèixer que sempre que veig com surt el sol escalant una
muntanya, amb tot el seu procés, sempre impertorbable, de la negror a les tonalitats verdes, de les tonalitats verdes a les rogenques,
d’aquí als primers raigs de llum que despunten cap al cel, i van baixant fins que arriben a tocar la cara, amb aquella mínima escalfor
que ho canvia tot, que il·lumina i et fa sentir viu, un instant breu
però preciós, he de reconèixer, deia, que sempre sento que aquella
sortida de sol és especial, és màgica, que conté alguna cosa en el seu
procés que no aconsegueixo desxifrar que em torna boig, que potser
és per això que torno a la muntanya una vegada i una altra, per intentar descobrir quina és aquesta força desconeguda que m’arrenca
des de les meves entranyes aquestes palpitacions de totalitat. I em
costa admetre que, a pesar d’aquest sentiment, la mandra em deixa
sempre al llit mentre el sol es desperta, i, una vegada llevat, amb el
sol ja governant el cel, m’inunda la sensació d’haver perdut una part
important, essencial, del que hauria pogut fer, del dia que, malauradament, ja no forma part del futur, sinó que, en part, ja és passat. És
per això que sempre em meravello més davant d’una sortida de sol
que no pas veient com s’amaga al vespre.
L’aresta de roca era més complicada del que al primer moment semblava; després d’intentar pujar directament per un esperó de roca
sense èxit, vam trobar una vira que ens conduïa entre làmines de
roca i neu dura endinsant-nos a la cara nord, fins a trobar una estreta goulotte de neu i gel. Allà la cosa es posava interessant. Entre
22
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interessant i perillosa, en el punt just de poder-se expressar al màxim amb les eines de les capacitats tècniques i físiques que hem
après i el perill de saber que el dret a l’error és inexistent, que no hi
ha una segona oportunitat. No era una goulotte gaire inclinada, tot
s’ha de dir, i sempre es podia trobar una mica de neu dura entre el
gel blau. Amb dos piolets i uns grampons d’acer hi hauríem passat
passejant. Evidentment, però, no portàvem dos piolets (en portàvem un d’alumini cadascú) i els grampons eren d’alumini. Vam començar sigil·losos provant cada pas, mirant el gel i la neu i la solidesa de la roca, desconfiant de les nostres eines metàl·liques, i primer
amb timidesa i tot seguit sense córrer, però a bon pas, vam anar
pujant per l’estret riu de gel i neu que s’escapava sobre els nostres
caps, amb una mà agafada al piolet i l’altra agafant-nos ficant un
parell de dits al forat que fèiem paral·lel a on estava clavada la fulla
del piolet. Una hora més tard, i amb la dificultat d’anar obrint traça
fins als genolls, sortíem al cim de l’Aiguille de Bionnassay i començàvem a lliscar cap avall amb els esquís jugant amb les formes de
l’afilada aresta. Només ens quedaven mil metres per arribar al cim
del Mont Blanc, el sostre dels Alps, el centre de l’alpinisme, als peus
del qual va néixer aquesta passió pel que estem fent; un lloc on generació rere generació d’alpinistes han somiat a pujar aquestes parets, per les rutes més fàcils durant el segle xvii, per les arestes més
impressionants durant el xix, i per les parets més difícils, amb esquís,
escalant, amb parapent, corrent o de les formes més inimaginables
durant el segle passat. Els pobles als seus peus, Chamonix i Courmayeur, han sigut niu dels alpinistes més reconeguts. Francesos i
italians. Anglesos, americans, escandinaus, alpinistes de tot el món
han vingut als seus peus per descobrir els secrets de la seva roca
abans d’enlairar el vol cap a les muntanyes més llunyanes. És entre aquestes arestes que Lionel Terray va descobrir el que realment
som els que vivim entre mapes i somiem en cims afilats i va titular
un llibre amb la millor frase de la història: Els conqueridors de l’inútil. Perquè escalar cims no serveix de res des de la perspectiva mercantil que regeix el món d’avui, no trobem res material allà dalt, i, en
23
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canvi, espiritualment ho trobem absolutament tot. I era per tot això
que realitzar aquesta primera travessia non-stop del seu massís era
un pas necessari, fins i tot un pas mitològic, abans de sortir a explorar noves muntanyes.
Havíem pujat el Mont Blanc diverses vegades els últims dies i estàvem
ben aclimatats. El nostre tàndem recorria les arestes que culminen el
massís, en moments amb més dificultat, sentint el pes dels peus, però
d’altres amb la força del vent, corrent per les arestes com els nens que
juguen al pati de casa, infatigables, sense noció del temps ni de l’espai,
només amb el somriure de la joia de l’instant present.
Cim del Mont Blanc. A migdia, amb el sol vertical sobre els nostres
caps i un vent fort que ens picava la cara. Érem al punt més alt,
que era, al mateix temps, l’equador del nostre periple. Tot i així, encara ens quedaven més de tres mil metres de pujada i cinc mil de
baixada; vist des d’aquí dalt, era tot més fàcil, era tot avall. Ens esperaven, per començar, dos mil metres de baixada davant nostre! Dos
mil metres per gaudir de l’adrenalina de la velocitat dels esquís lliscant sobre la neu, dos mil metres per gaudir dels moviments del cos
ballant contra les forces centrífugues, centrípetes i de la inèrcia, dos
mil metres per gaudir del somriure d’un amic que està fent el que
desitja.
I, a baix, després de l’excitació d’una llarga i joiosa baixada, va arribar un cop dur. La calor. No pel fet de deshidratar-nos o de fer sofrir
més els nostres cossos, sinó perquè estovava la neu, a gran velocitat. La neu dura i el gel que havíem trobat fins llavors es transformava a marxes forçades en una pasterada que només es podria comparar amb la pasterada de gel que trobem a la peixateria de qualsevol
supermercat. I amb la neu humida, mentre pujàvem per la glacera de Talèfre cap al coll de Les Droites, purgues de neu i petites allaus
començaven a aparèixer cada vegada més seguides als dos costats
de la vall. Davant nostre, una ampla i inclinada pala de neu que
24
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es transformava en un estret corredor a la part final esperava impol·
luta que el pes de l’aigua que s’anava desprenent de la neu fos suficient per catapultar, en pocs segons, totes les tones de neu acumulades durant l’hivern fins al fons de la vall. Tot i això, és clar, sempre
que el pes d’algun altre objecte —nosaltres— no accelerés el procés
i ens catapultés també entre les tones de neu. Ens vam quedar aturats al peu de la paret observant-la, com esperant que alguna cosa
succeís en qualsevol instant per algun miracle i la neu canviés de
direcció el seu procés de fusió. Evidentment, la neu i el sol restaven
aliens a les nostres pregàries i vam començar a sospesar altres alternatives: canviar de ruta, ja que intentar travessar per algun punt de
l’aresta que teníem al davant era, literalment, un suïcidi. No hi havia
cap esperó de roca o corredor prou gelat per poder passar desapercebuts durant les dues o tres hores que ens feien falta per arribar a
dalt de la cresta. I, sens dubte, la baixada que ens esperava darrere no
presentaria millors condicions. L’altra alternativa era intentar baixar
i creuar pels corredors de Les Oreilles du Lapin fins a Grands Montets abans de remuntar altra vegada per l’altre costat de l’aresta. Les
condicions, però, si bé a la primera part la falta de neu ens donaria
la seguretat d’un terra sòlid, no millorarien més endavant: era només retardar el moment d’afrontar-nos-hi. Seguir endavant, en
qualsevol cas, representava entre set i vuit hores passejant-nos per
un camp de mines. I a la muntanya, si compres molts números, la
loteria, més d’hora que tard, acaba tocant.
Teníem dues opcions sense posar en risc la nostra vida. La primera
era baixar a Chamonix per la vall i tornar a casa, on, veient l’hora
que era, a mitja tarda, arribaríem a sopar. Pensant-ho bé, el que havíem fet fins ara ja era una bona travessia i un bon entrenament.
L’altra opció era quedar-nos a dormir allà, al refugi de Couvercle i
esperar que, en baixar les temperatures durant la nit, la neu tornés
a la solidesa que ens havíem trobat aquell matí, i, per tant, a la seguretat.

25
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Sens dubte, amb poques paraules, sense gaires comentaris, només
amb la mirada, sabíem que la segona opció era l’única contemplada una vegada arribats fins aquí. A les sis del matí, després d’unes
hores intentant agafar el son, tiràvem cap al coll de Les Droites, ara
sí, amb una neu dura com la pedra sota els nostres peus. Dues hores més tard, érem finalment a l’aresta, al cim de Les Courtes, amb
els primers raigs de sol escalfant la neu a la cara nord-est, preparant-nos per marcar amb els esquís la nostra signatura sobre la
neu. La cara nord-nord-est de Les Courtes, la canal per on havíem
de baixar, és un inici a l’esquí extrem: un pendent fort, d’uns quaranta-cinc graus d’inclinació, molt regular durant els seus setcents cinquanta metres de desnivell. Aquest és el terreny on el dret
a l’error és zero; una caiguda, aquí, només pot tenir un final. Després d’observar-la una estona, l’Stéphane va començar a fer una gran
diagonal per comprovar l’estat de la neu, i, en cas d’una gran acumulació o una placa de vent, tallar l’allau i fer-la baixar abans d’estar-hi nosaltres a dins.
A mitja diagonal es va llançar cap a baix fent grans viratges, mentre
deixava anar un «Yiiiiiiiihaaaaaaa» que s’anava apagant alhora que
baixava a gran velocitat. La neu era increïblement bona, suficientment dura per no preocupar-se que es trenqués sota els esquís i amb
una capa superior, de tres o quatre centímetres, prou tova perquè els
esquís s’hi agafessin amb facilitat. Era perfecta. Mentre el crit de
l’Stéphane desapareixia i encadenava grans viratges sota meu, em
vaig llançar per intentar seguir-lo.
Després d’una increïble baixada, encara recuperant l’alè de les
emocions que havíem viscut els últims minuts, vam començar a
pujar cap a l’Aiguille d’Argentière, l’últim pilar de la serralada mirant a orient. Ens quedaven només mil metres de pujada davant
nostre, i després una llarga baixada fins a Champex, a l’extrem més
a l’oest de tot el massís. Ja ho teníem! Avançàvem ràpids, segurs, els
peus quasi no tocaven la neu que ja estaven al següent pas. Era fàcil,
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era veloç i sense costar-nos esforç, un esforç que s’havia anat apagant a mesura que ens acostàvem al punt culminant. Amb alguns
núvols al cel i vent fresc a la cara, vam arribar al cim, vam aturarnos un moment per mirar, darrere nostre, tots els cims i les valls on
havíem deixat les marques dels nostres passos, la nostra traça. Un
grup de corbs va arribar on érem i va començar a jugar amb el vent
sobre els nostres caps, intentant agafar al vol algun bocí de la barreta que estàvem menjant. Era una dansa silenciosa, era una comunió perfecta entre el nostre esperit complet i el joc de la natura. Era
perfecte.
Saps el que és la felicitat? La pura? No es troba en el moment d’aconseguir una cosa, quan ja està tot en procés d’assimilació. No, la felicitat pura es troba just en el moment abans d’aconseguir-la, en el moment en què descobreixes que ho aconseguiràs. És l’instant en el
qual els llavis d’un adolescent s’acosten per besar una persona que
sap que potser estimarà la resta de la seva vida; el matemàtic que en
un instant s’il·lumina i veu clar com descobrir aquella teoria que fa
anys que es resisteix al món científic; és aquell instant en el qual el
corredor de marató dels Jocs Olímpics veu la línia de meta, mira
endarrere i s’adona que té l’avantatge suficient per assegurar que
serà ell qui tallarà la cinta; el moment en el qual aquella dona sap
que al cap d’uns mesos tindrà un nadó, el seu, als braços. Doncs
llavors, allà, a la cresta de l’Aiguille d’Argentière, castigats pel vent i
sota un cel tèrbol, era un instant així. Era felicitat pura.
Però la línia que separa la felicitat del dolor és molt més fina del que
podem imaginar. Sembla que per recórrer la gran distància que separa aquests dos pols hi hagi d’haver un llarg camí, on, per bé o per
mal, tinguem temps d’anar descobrint, a poc a poc, totes les tonalitats de colors que existeixen. Però no és així; es crea un forat en
l'espai-temps que et transporta o, més ben dit, et deixa caure, de la
felicitat més pura al dolor en un instant.
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Bé, seria deshonest si digués que no hi ha cap pas intermedi. O, més
aviat, un camí entre un dolor d’incomprensió i un dolor amagat,
passant per un dolor de bloqueig abans de despertar-te de cop i començar a fer els passos per organitzar el rescat; un dolor de desesperació en veure com cada segon s’estira fins a eternitzar-se mentre
esperes que arribi l’helicòpter; un dolor de ràbia en adonar-te que
no pots fer-hi res més i et maleeixes; un dolor de desorientació en
quedar-te buit, sense poder comprendre la paraula futur, i un dolor
a flor de pell, irritable, abans que el temps pinti les capes que, sense
esborrar-lo, el cobreixen.
I allà dalt, envoltats més pel cel que per la Terra, quan instants després dels moments de joia tornàvem a mirar endavant i, de costat, començàvem a fer els primers passos per aconseguir el nostre somni, l’Stéphane, ídol, mentor, amic, Déu, va precipitar-se al
buit amb la cornisa que es va trencar sota els seus peus. Però no va
desaparèixer, com ho fa el sol al vespre, com ho fa la primavera amb la calor, o com ho fan els estels fugaços quan travessen el
cel. No, la gent mai no desapareix, la gent es queda sempre; encara
que la seva absència ens ofegui, és la seva presència la que ens
manté.
I el que fa més ràbia és que, en aquell moment, quan, caminant al
seu costat, de cop, tot el que existia a 20 centímetres a la dreta dels
meus peus va desaparèixer, vaig fer un pas endarrere, només uns
instants abans de córrer a veure què havia succeït; però el primer
gest del meu cos va ser d’espant i protecció, i vaig posar el pes sobre
els meus talons. Per què no em vaig llançar cap a la meva dreta estirant la mà? Per què no vaig saltar en un intent, impossible, d’agafarlo al vent, esperant trobar una part del seu cos i sentir l’escalfor humana a les meves mans, aquella escalfor que desprèn la seguretat
d’una mare en abraçar el seu fill? Sentia ràbia per la meva covardia i
enveja d’aquella persona que hauria volgut ser i que hauria avançat
sense dubtar-ho. Però vaig fer un pas endarrere, amagant-me de la
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mort, descobrint que en l’instint primer sempre ens aferrem amb
força a les cadenes de la vida.
Era en un cim afilat, el vent bufava amb força i em despentinava els
cabells en totes direccions. A sota, les valls estaven cobertes per una
calitja que en desdibuixava el relleu. La meva mà encara estava estesa, al buit, com agafant amb força alguna cosa que sempre havia estat allà i que només havia desaparegut un moment, esperant que
l’altre tornés i l’agafés amb força. Mentre intentava explicar-me el
que havia succeït, va passar volant sobre el meu cap un dels corbs
acompanyant el vent. Aleshores vaig comprendre que l’Stéphane no
havia marxat un moment. Si bé aquell corb era presoner del vent, jo,
a partir d’aquell instant, estaria per sempre encadenat a aquella
muntanya.
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