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Microcosmos d^arquetipus
Alex Pes

«El que és a dalt, és a baix»

- .

^
,

•

El gripau guaitava la papailona. Tot formava un conjunt de remor de bestioles en llibertat i
de solitud de bosc profund. La hiimitat de l'ohaga alimentava la fortor deis líquens que teixien
tapissos subre la fusta podrida deis roures i les alzines sureres i cobrien els vessants de les roques,
assenyalant el nord. El rierol portava forga aigua. Les seves aigües transparents i clares eren un
brollador de saviesa.
El gripau gLiaitava la papailona. 1 jo, mentrescant, anava observant tot alio que
m'envoltava. Seía sobre un soc podrir amb les entranyes corcades. Contemplava embadalit
aquell microcosmos de verdor; el biotop de fots aquells éssers vius que podía veure i que no
podia veure, un ecosistema d'espores de faliia negra.
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Els cloroplasts de la gespii que cstnva trepirjant, envoltats de
vacuoles digestives, aparells de Golgi i reticles endüplasmatics,
m'enviaven una resposta liiiminosa de freqüéncia verda.
Unes mosqiies que feien Huir un verd metaMic sota les
seves ales revulaven damunt els excrements d'algun gos. Les

seves trompes succionadores acabaven amb les restes de !a
materia orgánica, despulles que compartien amb els
descomponedors microbians.
Sobre un roure cantava un cucuc, aprofitant'Se d'algun altre
pobre ocell. Al^ant els ulls, vaig poder observar el vol d'una
>/
aliga, a poca al^aria del térra, intentan! caijar una tortora.
Un mosquit se m'acosta. Escolto el seu brun:iment dípter
malintencionat. Seyurament ba olorac la nieva sang i es
dirigeix cap a mi amb tantMiques intencions.
Un pregadéus guaita la papallona que guaita el gripau des d'una
tahua en forma de roe. El pregadéus es troba sobre la
inflorescencia d'un íonoll i espera que el vol de la papallona la
Iliuri sobre les seves urpes verdes de mort assegurada.
La papallona s'apropa a la flor del fonoll i és atrapada per les
extremitats davanteres de la mantis, que és a punt de desovar la
seva ooteca.
El gripau salta en direccieí al riu. Al costat de la font troba
una gripaueta rebufona i salta sobre la seva esquena per fer-l¡
l'amor. Es época de zel. La mantis lí havia fotut la papallona, pero
sempre seria a temps de menjar-se'n, una altra.
Al cap i a la fi, Font de Palau era una bassa de verdor.

Matrimonis
Silvia Ametller i Mercec
Dormía a la butaca. Amb el darrer tall a la boca s'havia aixecat
de taula per anar a seure al seu lloc escollit. Ella havia desparat
taula amb la rapidesa que la caracteritiava, pero amb un caasament
que es feia evident. Havia engegat rescalfador per rentar els plats.
Era molt baixeta i tenia certa dificultat per encendre'l, i per aÍxo el
va cridar, pero ell dormía en un somni proíund. Ella agafa un
tamboret que fa servir per estendre la roba i s'hi enfila.
Renta els plats amb un nou detergent que ha coinprat. Li han
dit que fa molt bona olor i deixa la vaixella molt neta. En realitat
ho ha fet per ell, perqué sempre díu que els vasos fan pudor í que
no s'hi pot beurc, Quan esta a punt de rentar les cassoles s'adona
que ha oblidac la safata al menjador Tanca l'aixeta, s'eixuga les
mans í va cap al menjador a recollir-la. Ella sap que fan un bon
programa per televisió i que a ell li agrada. El crida. Ell no respon,
dorm. Ha encal^at el camí d'una digestió pesant i poc fructífera.
El menjar el cansa í li fa venir son. Ja li ho ha dít a la seva dona.
Ella pren el comandamenr a distancia i baixa una mica el volum
mentre fan anuncis. Sap que a ell no lí agrada el soroll perqué el
posa molt nen'iós.
Ella torna a la cuina amb la safata per rentar. Ha sobrat molt
de menjar i ell no vol repetir el plat. L'agafa í el posa a la
nevera. Dema hí aníran els néts i per ells és una delicia menjar
els plats que fa la seva avía. Quan acaba d'endregar la cuina,
toma al menjador i s'adona que ja fa estona que ha comen^at el
programa que li agrada a ell. Encara dorm, despreocupat de tot,
sense fer atenció a la seva dona. El seu cap viu permanentment
recolzat a la butaca. Sobre les carnes té un coíxí amb el gat que
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se li ha posat al damunt. El gat dorm sobre el seu propi eos.
Dormen ells dos. Ella resta atenta al programa que ara comenta
í apuja una mica el volum. Toma a la cuina i agafa la safata que
fa poc ha rentat i l'omple d'alguns dol(;os que ha comprat per fer
la tarda una mica mes distreta i agradable. Els ha posat repartits
en un paper de color verd i fan molt d'efecte. Ha tret una
ampolla de vi moscatell perqué sap que és un vi que escau amb
els dolgos. Sap que a ell lí ha agradat des que es van conéixer i
s'hi esfor^a molt.
Quan ho té tot a punt el desperta, com cada tarda després de
fer la migdiada, des de fa molts d'anys. Ell es desperta. Se la mira
com un perfecte desconegut. S'aixeca de la butaca, hi passa de
Uarg sense fixar-se en els doleos que ella ha comprat. Míra al
davant, fíxament, sense perdre'l, i va cap al bany. Un soroll
esmorteít envaeix la cambra de bany i l'olor de colonia fresca
s'escola per l'escletxa de la porta. Ella intueix que vol sortír,
potser s'empolainara per dur-la al cinema, encara que fa anys que
no hi van. Ell obre la porta, ella s'ha posat les sabates. Ell agafa
l'abric, ella el du posat,
- Fins després -li diu ell.
Ella seu a la butaca, ocupant aquell huit. Agafa altra vegada
el comandament a distancia i apuja el volum de la televisió. No
l'escolta, només veu passar imatges que es belluguen molt de
pressa pero no hí fa atenció. Les imatges es fan cada vegada mes
petites. Cada vegada li costen mes de veure perqué els ulls se li
han enterbolit.
La mirada reposa, els ulls es tanquen. Un vel ha envaít la
foscor. Les veus s'apaguen i queden molt lluny; son flls que se
separen i es trenquen. Ella domi en el silenci mes profund. Ell ha
marxar, fíns la nit entrada, potser fíns demá.
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