
Al bell mig del forest vaig topar amb una cabana M'havia complicat la vida
malprenent un camí debolit i a punt vaig estar de fer marxa enrere vist que la
tresquera esdevenia un estretall gairebé intransitable Emperò vaig perseverar
un tros més i llavors la vaig entreveure tota emboscada pel frondós fullatge No
devia tenir més de deu metres quadrats Era una construcció rudimentària de
fusta amb un parell de finestres al darrere Vaig tustar a la porta per tal
d'esbrinar si era habitada Cosa versemblant tenint en compte la fumera que
eixia per la xemeneia Van cruixir les frontisses i aparegué un ésser de rostre
homenívol el retrat del qual se'm fa feixuc de descriure Parença demacrada
Pelussera llarga i embullada tot cobrint-li les orelles Òrbites oculars enfonsades
Tarota aixafada Barba hirsuta i desendreçada Llavis prims La nou del coll
prominent Tot ell traspuava forària com si provingués d'una dimensió
desconeguda D'entrada em va produir una impressió visual esglaiadora i
repulsiva A l'encop l'individu proferí un gruny inintel·ligible que vaig
interpretar com un Què vols Què hi fas aquí Per què m'importunes
Afortunadament la meva reacció catalèptica s'esvaní a poc instant i vaig poder
articular tres mots seguits Hola Lamento destorbar-lo Ell m'afitorava recelós
sense acabar d'esbalandrar la porta Vaig afegir Estava perdut i he vist la
cabanya He pensat que a dins hi hauria algú que em pogués assistir Vinc
engelabrit i fosqueja Aquestes endreçúries no són gaire propícies per eixivernar
L'ominós subjecte s'ablaní i desencarcarà el seu posat malfiador Passi Em va dir
L'espai de la jacera és minso Atiaré el foc L'olla bull Sigueu benvingut a la meva
humil cofurna Hi havia un encauat caliu mixtura de la flamada dels tions i de la
flàmula de les espelmes que enllumenaven l'àmbit Hi havia un tuf de resclosit
entremesclat amb la sentor provinent de la marmita on es guisava una gasòfia
indefinible Feu-vos ençà Va dir-me ell dementre remenava el contingut de l'olla
amb un cullerot de fusta L'escalf del foc us reviscolarà M'hi vaig acostar i
m'oferí una banqueta per acomodar-me No tenia electricitat ni aigua corrent La
resta del mobiliari era escarit Arran de terra el jaç Una prestatgeria plena de
llibres antics Una taula mínima I ben poca cosa més Quan els ossos m'havien
tornat a lloc l'amfitrió va encetar la conversa a guisa d'ironia Poca gent es perd
per aquí i menys en aquesta època de l'any Vos deveu anar a la caça de quelcom
molt important si us hi heu aventurat No em cauen en grat les visites Repetides
voltes són molestoses He renunciat al segle i als seus prosèlits amb la ferma



voluntat de sostreure'm a qualsevol lligam o comerç amb el món Si us he obert
la porta ha estat un fet excepcional i espero que us feu mereixedors de la meva
acollença no sigui que després m'hagi de doldre d'haver-vos concedit aital
moma El vaig escoltar embadalit com s'escolta el mormoleig del rierol o el
rondineig de la rufaga És com si la seva veu emergís d'una abismosa llunyedat
immaculada D'una insenescent limpiditat insòlita No aparentava massa edat
Podríem dir que no era jove ni vell M'havia obert la porta M'havia ofert un
sopluig M'havia restituït les energies I ara era sincer amb mi En aquell moment
vaig inquirir-li Qui és vostè Què hi fa aquí Fa molt de temps que hi és El meu
encuriosiment augmentava No en tenia prou Volia treure el cap del fil Ell no es
va fer el pagès i va respondre així Em dic Guillem de Belibasta i fa molt de
temps que sóc aquí Hi vaig venir a raure predestinat per la fortuna I d'ençà que
m'hi vaig establir no he tornat més a trescar ni res no m'ha amigrançat enfora
d'aquests verals Aquí he trobat el solaç i el bastigi de les meves hores
ininterrompudes L'Altíssim ha exaudit les meves pregàries i m'han estat
concedides la pau i la quietud i la serenitat i l'ataràxia i la placiditat d'una
existència deseixida Salut i salvació alhora Per ço cada bategada del meu cor i
cada gest i cada pensa que faig són una acció de gràcies al Creador Totpoderós
Sí Antany vaig ser Guillem De Belibasta I vaig lluitar I vaig ésser ferit de mort
per tots els pecats Ara solament sóc una oblació que malda per a fer-se digna
del paradís eternal Aquest és el meu consolament Que Nostrosenyor tingui
pietat de m'ànima I els seus ulls llampurnejaven Els mots havien rajat amb una
cadència gairebé salmòdica Tenia l'aire d'una altra era Un tranc vetust Remot
Medievalesc Aquella confessió Aquella refiança Al meu entendre agosarada
Amb un estrany acabat de pervenir La vaig trobar temerària Guillem de
Belibasta podia ésser un criptònim Va arranjar la taula per a sopar Només tenia
un plat i me'l va posar al davant Ell prengué una tassa gran i va emplenar
ambdós recipients amb el dubtós contingut d'aquella calderona rescalfada No
vos apeixaré amb adelitoses pitances Jo necessito poc per a sustentar-me La
meva minestra avui serà la vostra El bosc a l'hivern no és gaire pròdig Va beneir
els aliments Vaig paladejar amb parsimònia la primera cullerada La frugalitat
venç la bulímia i acaba occint sense remei la fam Tota vegada la salsa de Sant
Bernat m'agullonava des del roquer badívol de les entranyes Aquell tast em
desvetllà de patac el gust abaltit Humil poti-poti d'herbes bosquines Farnat i



revoltim bordís S'engola gargamella enjús l'abeuratge talment una ambrosia
immerescuda Assaboreixo cada matís latent Odoro l'efluvi espesseït Hi ha un
mutisme sacratíssim que acomboia cada manada fins que es curulla el païdor i
tots els sentits s'agombolen Una mica de mel Un pessic de modesta
munificiència Una xàldiga d'escalfor Una engruna deliciosa d'elísia santimònia
Sóc a la glòria i els àngels canten llur seràfica sonsònia Dellà la gropada
impetuosa d'una humanitat enfollida Trastocada Megalòmana Delirant Deçà la
gaubança candorosa Els nítols de la nit són estimballs de letícia M'enllito i el
bleix de la fosca em bressola Somnio que sóc molt vell Que tinc molts segles
Somnio que visc recòndit a la impenetrable boscúria Somnio en la beatitud que
no ha de menester gran cosa Envides un raig de sol Tres gotes de pluja Somnio
que em dic Guillem Guillem de Belibasta I que el meu allerament és un abandó
sense basta

L'exili per camins de pleniluni Divago a coll-i-be del zèfir enastant els núvols
esqueixats Lluny de penells i de campanes segueixo terra endins per marges
ignorats Amunt Amunt Endavant Endavant Enllà del cru somriure de la lluna
Ferit per la impaciència intemporal M'assec conscient del gest inútil La sola
solitud amaga freds cansats i esventa fums d'escòria Els rems arboro en doina
Prô sé que tost hauré d'anclar el llagut a flor de sorra Silent com un serpent
recargolat Desballestadament abatussat per la insensible sínia de les hores
Amunt Amunt Endavant Endavant L'exili per camins de pleniluni La grémola
s'esquinça i sobrevé l'esvoranc Esvaït de sang Empedrat de tenebres Sí Com una
nafra oberta Bat a bat Com una urpada deïcida Divago a la gropa dels baleigs I
aquèn deposo el llanguiment transsubstanciat en paraula

Si fos possible el retorn Si fos possible una pausa Si fos possible carregar-se les
cames al coll i caminar de puntetes i serrejar sense patir l'atroç distòcia de la
consciència Aleshores la vida perdria el sentit Aleshores ja no faria falta
encaboriar-s'hi Aleshores t'abraçaria prest amb totes les meves forces sense cap
por d'abonyegar-te l'ànima Si fos possible desenfonyar el fonament de la nostra
tragèdia i així desemmascarar el poderós misteri que aferrissadament es congria
i ens aixafa Aleshores ja no m'entrenyoraria més Aclucaria els ulls damunt la
incúria Relinquiria qualsevol proposta projecte promesa utopia Abdicaria Sí
Abdicaria I deixaria que el ranvespre se m'endugués mar endins com una



gavina Com un escumall eteri Si fos possible Ai las Si fos possible Emmudiria

T'he estat esperant Sabia que no trigaries gaire La sendera que mena fins aquí
és difícil i enrevessada però has sabut mantenir-te ferm sense descoratjar-te Ara
ja estàs preparat per a rebre la recompensa Aquests mots me'ls va dir a punta
d'alba Ens havíem deixondit amb la refiladissa de l'ocellam L'emmelat
esbadellament de la natura impregnava tota l'atmosfera Va encendre el foc i va
sortir a fora A prop hi havia un aiguaneix des del qual hom albirava la
portentosa mola de la Penya Oroel El cel era ras com el meu esperit dejú
d'averanys Vaig remenar els volums que s'afileraven al prestatge Hi havia
patracols en llatí Devocionaris Un breviari summament rebregat Va entrar i em
va enxampar amb les Confessions de Sant Agustí a la mà És una obra sincera i
honrada que ens engruna l'itinerari que va des de la foscor fins a la llum
sobrehumana Va ser el seu broix comentari I prosseguí amb aquestes reflexions
La lletra impresa pot ser l'alçaprem de la saviesa encara que no és suficient Els
llibres poden ser guiatge Escala Catapulta Xarxa Primer cal aprendre a llegir-los
Després cal aprendre a viure'ls Més tard cal aprendre a escriure'ls A l'últim cal
aprendre a esborrar-los i a oblidar-los La veritable saviesa és un camí sense
petjades Més enllà de la sapiència hi ha la santedat No n'hi ha prou amb
comprendre les coses sinó que hem de saber acceptar-les Qualsevol dia faré
fogatera amb aquests volums i així els aprofitaré d'alguna manera perquè ara
només em destorben El veritable llibre és defora El veritable verb és dedins I
aprés la parva vam eixir de la cabanya I vam voltejar per les engires I
m'anomenà tots els noms dels arbres i de les herbes I em traduí el llenguatge
dels rieranys i dels moixons I ens vam encinglerar fins al cimadal de la
muntanya I ens vam asseure sobre un llisar a fi d'atalaiar l'environada Llavors
va ser quan ell va cantar clar arrossegant la veu sobre la cresta de l'airada La tau
és la nostra ensenya El símbol sagrat dels constructors de les piràmides
L'emblema dels antonians La divisa dels templers La insígnia d'una gnosi
iniciàtica El distintiu d'un pelegrinatge catàrtic El signe inequívoc d'una drecera
alquímica i cabalística devers la pedra filosofal Devers el Sant Greal Devers
l'Arca de l'Aliança Devers l'Atlàntida Devers la pregonesa esotèrica de l'arcana
divinitat La tau és una lletra que concentra totes les coordenades Encreuament
laberíntic Isis i Osiris Centre neuràlgic Amunt Avall Nord Sud Horitzontal
Vertical Cel Terra Yin Yang Serp i Saviesa La tau és una sageta que ens



assenyala el triomf de la Vida sobre la mort i ens dóna clarícies de l'Altra Banda
La tau és el talaiot sobre el qual edifiquem la Nova Ciutat del Sol La signatura
de Sant Francesc El moai que és melic del món amb els ulls del qual parlem al
cel de matinada La tau és el carreu que apuntala la nostra estricada La taula de
salvació en la procel·losa singladura de l'existència I moltes més coses que
hauràs de descobrir per tu mateix De seguida et vaig reconèixer com un
confrare El teu esguard relluïa Guaita Allà dalt hi ha la Penya Oroel Allà baix hi
ha la balma Entremig hi ha un camí indiciat per fletxes grogues que et
conduiran sense pèrdua fins al Camp dels Estels Al Final de la Terra Al
Walhal·la A Samarcanda A Agartha A Rapa Nui Tant se val el nom No vagis a
Jaca Passa per Sant Joan de la Penya i vés a buscar el riu Aragó Segueix-lo fins a
Yesa És impossible que et perdis Zangotza Lumbier Loyti Obano Eunate Gares
Lizarra És el camí mil·lenari que va ser la farga d'Europa El Camí que van
calcigar Llull i Francesc d'Assís i Vicenç Ferrer i Nicolàs Flamel i Van Eyck i jo
mateix i milions de peus i milions d'ànimes sedegoses de ponentina celístia
T'escortaran la tau i la petxina ULTREIA pelegrí I va frenar la llengua amb
aquell afegitó ULTREIA un altre cop Com una espècie de conjur ULTREIA La
mateixa ULTREIA de la tomba d'en Priscil·lià I vaig voler saber què significava I
vaig pregar-li que m'ho explanés ULTREIA suseia Deus adiuva nos És el lema
dels pelegrins que fan el Camí de Sant Jaume vers Galícia Quan es troben
pronuncien aquesta salutació de forma abreujada ULTREIA Expressió antiga en
llengua romanç que vol dir Segueix sempre endavant Et desitjo bon camí
Malgrat tot no t'aturis Continua tostemps servant la direcció adient Més enllà
Sempre més enllà No diguis mai Non Plus Ultra Digues ULTREIA i segueix
caminant Priscil·lià va passar fa molts anys per aquí com ara passes tu i va
continuar endavant com ara tu continuaràs I en vindran uns altres al teu
darrere i també aniran endavant En Guillem riallejava Un trencalòs planava
sobre les nostres clepses Tot el ressol espetegava damunt la pedra esmerilada
Havia rebut el missatge sense parpellejar Ara ja sabia a què atenir-me Vam
davallar fins a la cabana No vam parlar gaire més No feia falta Va ser un comiat
emotiu Em va regalar una petxina preciosa Una petita carculla d'una tonalitat
rosada rutilant que resplendia encegadorament Les darreres paraules que vaig
poder sentir-li van ser Amic meu El teu camí només ha fet que començar Sigues
pacient No vulguis córrer massa Arribaràs tan lluny com et proposis si saps



amidar les teves passes Creuaràs pler de rius Travessaràs tot de vilatges
Ensopegaràs amb una pila d’obstacles No hi haurà cap que pugui embarrancarte
Procura assimilar cada minúcia Destil·la el moll de cada escarment
Remembra sempre que el teu equipatge és una penyora que vas heretar de
mans anònimes Un òbol inapreciable que no et pertany i que ningú no et pot
prendre Bon Camí tinguis company ULTREIA I que Sant Antoni et guardi
Lentament m'hi vaig anar desatansant A mesura que m'allunyava els ulls se
m'enllagrimaven En Guillem s'empetitia Tot el ressol espetegava damunt el
plany de la departença Tornava a estar sol com un plegamans de rostoll Sí Vaig
fer parada al monestir del claustre sota la balma Vaig ser fidel a les fletxes
grogues Ultra això pressentia que alguna cosa es demorava Que alguna porció
molt íntima del meu ésser faria vida i mort en aquella cabana perduda T'he
estat esperant Sabia que no trigaries gaire Un òbol inapreciable que no et
pertany i que ningú no et pot prendre I el trencalòs planava sobre la meva
malenconia

From dusk till dawn From dawn till dusk In the meanwhile all along the same
Run rabbit run Dig that hole Forget the sun And when at last the work is done
Don't sit down it's time to start another one For long you live and high you fly
But only if you ride the tide And balanced on the biggest wave You race toward
an early grave Far away across the field The tolling of the iron bell Calls the
faithful to their knees To hear the softly spoken magic spells Vagis on vagis la
terra s'acaba Facis el que facis cessen els batecs S'esgota la tinta El numen fa la
rebatuda Expira el termini de tot plegat Penyasegats o platges Cales o precipicis
Hi ha un finisterre expectant a cada xamfrà I la vastitud de l'oceà famolenc I
l'horitzó que ens reclama amb el seu emporprament fetiller Hi ha un far a la fi
del món i una Ara Solis on els amants es fonen sota el luar Si hi arribes
caminant i la boira no t'ho impedeix podràs contemplar el llostre més
espectacular del món I veuràs com l'home vell que havia fet atots esdevé un
nadó rialler que comença a repeuar Si hi arribes caminant i la boira no t'encega
desitjaràs traspassar el tel vaporós dels rompents i aixecar el vol dret a l'infinit
com un albatros Tot restarà a l'esquena La pols del camí Els somnis esmicolats
Els amors malaguanyats Els records estèrils La fúria esbravada La fe desfeta Tot
quedarà al teu darrere Et despullaràs a poc a poc Només deixaràs penjades del
coll la tau i la petxina Dret Mirant de fit a fit la mar Enlairaràs els braços i



cridaràs a plens pulmons ULTREIA fins escanyar-te Desembarassat per fi de
qualsevol ròssec Pujaràs a la barca i t'encomanaràs al barquer Priscil·lià Vogaràs
sense aturall fins que perdis l’alenada Fins que perdis de vista la Costa de la
Mort Llavors A la deriva Esmaperdut Esborneiat T'enlluernarà la riba de la
Terra Promesa Els arenys de la mítica Atlàntida Arribaràs tan lluny com et
proposis Creuaràs pler de rius No hi haurà obstacle que pugui embarrancar-te
Remembra sempre que el teu equipatge és una penyora que vas heretar de
mans anònimes Un òbol inapreciable que no et pertany i que ningú no et pot
prendre Far away across the sea And balanced on the biggest wave To hear the
softly spoken magic spells Si hi arribes caminant i la boira no t'ho impedeix
t'asseguro que descobriràs la darrera lletra del darrer mot del darrer vers del
darrer poema que la teva vida ha estat Llavors no tinguis por Agafa i estreny
ben fort ton cor i deixa que el Gran Silenci t'emmari i t'amari d'una pura
inconsistència lassa Adés fou alba Demà serà aurèola de glòria i llum de
migdiada ULTREIA Ara ja saps per què et vas posar a caminar
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