
Ens han acostumat malament Ens han ensenyat a necessitar massa 
coses  Ens  han  malcriat  a  força  de  carantoines  i  superfluïtats 
emocionals Quan tot s'enfonsa Quan ens ensorrem Quan l'ensulsiada 
del  nostre  particular  Titànic  és  irreparable  Quan  ens  arruïnem 
materialment o sentimentalment Aleshores l'acte reflex és sempre 
endinyar la culpa als altres I no ens falta raó Però això no ens 
soluciona pas res Ans al contrari Solament serveix per arrossegar 
més gent a l'abisme de la nostra desfeta I això sí que és culpa 
nostra Ningú no és perfecte i al final sempre haurem d'escollir 
entre la vulgaritat o la solitud Com diu Schopenhauer I jo també 
sóc del seu parer A redós d'aquestes mel·líflues vagueries m'anava 
apropant al riu Ebre El  Montmeneu no em treia la vista de sobre 
Amb  els  seus  gairebé  cinc-cents  metres  d'alçària  Impertèrrit  A 
l'extrem més meridional de la província lleidatana És testimoni de 
l'aiguabarreig del Cinca amb el Segre A La Granja d'Escarp es 
mesclen llurs cabals per a fer acréixer el gran riu que fa de 
frontera  natural  amb  l'Aragó  Riu  de  batalles  cruentes  que  ara 
esdevé un petit mar interior al pantà de Mequinensa Rieres Rius 
Canals Sèquies Braçals Artèries Venes Capil·lars Mars i cors Cors 
i oceans de sang salada Nuestras vidas son los ríos que van a dar 
en la mar qu'es el morir Allí van los señoríos derechos a se 
acabar e consumir Allí los ríos caudales Allí los otros medianos e 
más chicos Allegados Son iguales los que viven por sus manos e los 
ricos Este mundo es el camino para el otro qu'es morada sin pesar 
Mas  cumple  tener  buen  tino  para  andar  esta  jornada  sin  errar 
Partimos cuando nascemos Andamos mientras vivimos e llegamos al 
tiempo que feneçemos Assí que cuando morimos descansamos Fa cinc-
cents  anys  que  Manrique  ho  escrivia  Quan  les  caravel·les 
cristianes estaven a punt d'embarrancar als esculls del Carib i la 
unitat  catolicíssima  del  futur  estat  espanyol  es  consolidava 
irremissiblement
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L'ermita de Sant Jaume és un belvedere excepcional No ella mateixa 
Que és humil i recol·lecta com totes les capelles que es mereixen 
aquest nom apel·latiu Sinó la perspectiva quasi inabastable que 
des d'ella podem gaudir Una panoràmica que abraça el jaç dels rius 
suara esmentats ensems amb el pantà i tot plegat inserit en el si 
d'un horitzó extensíssim en el qual no és gens difícil perdre 
l'oremus Era l'hora del crepuscle Glatia de fruïció quan em va 
sobtar la presència d'una persona Aquesta vegada no em trobava sol 
L'home caminava amb parsimònia i duia una gaiata a la mà dreta 
però no vaig veure ramat ni gos ni cap altra companyia ni tan sols 
l'ombra que hauria de deixar a l'altra banda del seu cos No em 
vaig bellugar Se m'acostà malmirrós i s'assegué a la meva vora 
Bones  tardes  tinguem  mestre  Vaig  dir  jo  No  em  contestà  Vam 
esguardar plens de silenci l'ocàs i fins que l'astre encès no va 
desaparèixer del tot no vaig poder escoltar la seva veu Era un 
ancià barbablanc d'ulls clars que s'abillava amb un jersei de coll 
alt fet de llana gruixuda i uns pantalons negres de pana Duia 
botes amb cordons Les seves mans tremolaven La seva respiració era 
a penes perceptible Des d'aquí es poden veure les millors postes 
de sol del món Van ser les seves primeres paraules Qui és vostè 
Vaig preguntar-li Això no té cap importància Jo sé qui ets tu i sé 
d'on véns i sé on vas Va dir ell I afegí Però vés amb compte 
perquè el teu camí encara serà llarg I va tornar a emmudir de 
sobte Vaig provar d'establir un diàleg coherent sense èxit Ell 
semblava no escoltar-me Després d'una estona continuà amb aquests 
mots Buscar i fugir són sinònims Ens passem la vida buscant coses 
Perseguim somnis o quimeres que la majoria de les vegades no són 
factibles Si per ventura aconseguim allò que buscàvem tot seguit 
ens posem a buscar coses noves i aquesta fal·lera no té mai fi 
Fugim del passat cap al present i fugim del present cap al futur 
Fugim del dolor cap al plaer i fugim del plaer conegut cap al 
dolor novell Entremig se'ns escolen els batecs i ens anem fent 



vells sense remei No No hem de fugir de res ni de ningú No hem de 
buscar cap objectiu ni cap recompensa Jo sé que busques una meta 
Hauràs d'aprendre la lliçó del sol que avui s'acomiada i demà 
torna a nàixer La lliçó de la lluna que minva i creix i sempre és 
la mateixa La lliçó de les estacions que se succeeixen i sempre 
retornen  renovellades  La  lliçó  del  riu  que  passa  de  llarg  i 
desemboca a la mar i s'enlaira fet núvol i es desfà en forma de 
pluja Hauràs d'aprendre moltes coses importants Perquè som aquí 
per  aprendre  allò  que  cal  aprendre  i  si  no  ho  aprenem  haurem 
perdut el temps i l'esperit Deixa de buscar i deixa de fugir Si 
fas el que et dic trobaràs la veritat i el camí i seràs lliure A 
l'ermita de Sant Jaume de La Granja d'Escarp vaig ensopegar amb un 
savi No em pregunteu el seu nom La nit va caure com una mantellina 
amatent Ell em va obrir la porta amb una clau de ferro que es va 
treure de la butxaca tot dient Aquí podràs descansar i refer-te 
que bona falta et fa I abans de marxar em va mostrar una cosa que 
duia penjada al coll Era una tau de fusta Se'n va desprendre i me 
la va oferir No Mercès No la puc acceptar Vaig dir A més ja en 
porto una Gràcies Agafa-la És un regal que vull fer-te Et guardarà 
de tots els perills i t'ajudarà a veure-hi clar enmig de la foscor 
La vaig agafar amb veneració i la vaig estrènyer a l'almosta de 
les meves mans Llavors el mestre se'n va anar Bon viatge amic I va 
desaparèixer  corriol  avall  Quan  vaig  entrar  a  l'ermita  vaig 
encendre les espelmes amb uns llumins que hi havia sobre l'altar 
Amb gran sorpresa vaig poder comprovar que a tocar de l'altar hi 
havia  un  feix  de  llenya  i  un  matalàs  i  menjar  abundós  Vaig 
encendre  un  foc  i  em  vaig  atipar  a  pler  Aquella  nit  em  vaig 
adormir  amb  la  nova  tau  sobre  el  pit  i  amb  el  cor  curull 
d'agraïment Sant Jaume va vetllar-me fins que l'aurora va irrompre 
per l'escletxa del finestró



Debades l'endemà vaig buscar-lo pel poble Cap dels vells que veia 
se  li  assemblava  Vaig  descriure  les  seves  faccions  a  vàries 
persones però ni una sola no em va poder donar cap pista sobre la 
seva identitat Tothom em deia que aquest home no era veí del poble 
i fins algú va gosar tractar-me d'orat Després de donar tombs vaig 
anar a parar a la rectoria El mossèn era l'únic que tenia la clau 
de l'ermita i aquesta ermita només s'obria al públic un cop l'any 
el dia de l'aplec del sant La resta de l'any estava tancada i un 
cop al mes aproximadament hi pujava una senyora a fer endreça per 
la qual cosa havia de demanar la clau al rector Ell em va dir que 
tampoc no coneixia l'home en qüestió i es va quedar literalment 
bocabadat amb el relat dels fets que fil per randa vaig engrunar-
li Allò que més el va intrigar va ser precisament el tema de la 
clau Va quedar-se una estona pensatiu mirant per la finestra i tot 
d'una em va dir Fa vint anys que sóc aquí Recordo que quan vaig 
arribar de l'ermita se'n cuidava un home gran Com es deia Ara la 
memòria em falla Sí Em penso que el seu nom era Priscil·lià Havia 
estat barquer de jove Baixava gent fins a Mequinensa Els ajudava a 
creuar  el  riu  Tot  això  abans  que  fessin  la  presa  Quan  van 
construir el pont es va retirar i d'ençà d'aquell dia es passava 
les hores a dalt de l'ermita mirant el riu Va morir ja farà més de 
deu anys La clau me la vaig quedar jo El que m'expliques no té cap 
ni peus Sembla un encanteri Vols dir que no havies begut o no 
estaves somiant No mossèn Li juro per déu que va ser com li dic No 
juris fill Et crec Però em temo que jo no puc ajudar-te més Que 
Déu et guardi I va fer el posat d'aixecar-se per a obrir-me la 
porta Sí Sí que em pot ajudar Digui'm on el van enterrar És al 
cementiri Si el vols veure t'hauré de deixar la clau I me la va 
donar Torna-me-la quan acabis Gràcies mossèn No s'ho valen I vaig 
sortir  com  un  esperitat  cap  al  cementiri  amb  el  cap  ple  de 
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cabòries  i  amb  l'esperança  de  descobrir  alguna  cosa  nova  que 
m'ajudés a treure'n l'entrellat Les indicacions del rector sobre 
l'emplaçament de la tomba van ser-me de molta utilitat Als peus 
d'un  xiprer  enorme  hi  havia  una  làpida  de  marbre  negre  polit 
encapçalada per tres inicials PIR Al dessota mateix les dates del 
naixement i de l'òbit L'home havia mort als noranta tres anys 
Casualment un disset de gener Dia de Sant Antoni Al centre de la 
làpida  un  baix  relleu  representava  un  vaixell  sobre  el  qual 
s'imposava una tau com fent de vela major I just al davall del 
vaixell hi havia una paraula ULTREIA Tot plegat un bon misteri que 
calia desxifrar En veure la tau al bell mig de la làpida se'm va 
accelerar el cor La significació del vaixell era ben clara atès 
l'ofici del difunt El detall de la data de la mort no m'atabalava 
gaire Podia ser una casualitat o no Era la maleïda parauleta la 
que em feia rodar el cap Per començar no sabia a quina llengua 
pertanyia No l'havia sentida mai abans Podia ser un anagrama Un 
acròstic  Un  palíndrom  Un  idiolecte  O  qui  sap  què  Vaig  anar 
descartant  possibilitats  i  a  mesura  que  les  descartava  també 
m'anava desanimant ULTREIA podia ser qualsevol cosa Per què el 
barquer  havia  escollit  aquest  epitafi  cabalístic  Per  què  se 
m'havia aparegut i m'havia donat la tau que ara duia sobre el meu 
pit Per què no vaig llevar àncores d'aquest poble tan bon punt va 
sortir el sol Tot eren preguntes sense resposta Jo sempre he sigut 
bastant  refractari  a  tot  aquesta  mena  d'elucubracions 
parapsicològiques També podria ser que estigués desvariejant i que 
la paranoia no fos res més que una conseqüència més o menys lògica 
de tot el malviure que arrossegava a les meves espatlles d'ençà 
que  vaig  decidir  posar-me  a  caminar  sense  solta  ni  volta  Mal 
menjat  Mal  dormit  Assolat  Un  cimarró  ferèstec  convertit  en 
volander  afeccionat  N'hi  ha  més  que  prou  per  a  fer  perdre  la 
xaveta a qualsevol Això no obstant disposava d'una prova material 
fefaent La tau de fusta que vaig rebre de mans seves Sense oblidar 
les restes de la foguera i de l'àpat que devien romandre encara 
dins l'ermita Eren massa coses juntes Massa evidències Quan vaig 
tornar  la  clau  al  mossèn  se'm  va  ocórrer  de  suggerir-li  que 
m'acompanyés a l'ermita amb la intenció de mostrar-li tot aquest 
seguit d'objectes Em va dir que no m'amoïnés car ja hi havia manat 
una senyora a netejar Fet i fet em va engegar com una nosa i em 
vaig quedar amb un pam de nassos Així que em vaig enfilar xino-
xano cap a l'ermita Cap rastre de la senyora pel camí Quan vaig 
ullar l'interior de l'esglesiola Puix que la porta estava barrada 
No vaig poder veure ni matalàs ni llenya cremada ni res de res 
Estava neta com una patena L'altar pelat i el sant mansuet a la 
peanya Estaquiròticament vaig començar a repetir aquelles paraules 
Buscar i fugir són sinònims Jo sé qui ets Hauràs d'aprendre moltes 
coses Deixa de buscar i seràs lliure  ULTREIA I allà baix vaig 
veure el riu que separa el meu país de la resta de la península 
ibèrica I em vaig disposar a creuar-lo
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