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L’HOME ÉS UN GRAN FAISÀ EN EL MÓN


La fenedura palpebral entre l’Est i l’Oest
mostra el blanc de l’ull.
La pupil·la no es veu.
Ingeborg Bachmann



EL SOT

Al voltant del monument als morts de la guerra han crescut roses. Formen un matossar tan dens que ofeguen l’herba. Les flors són blanques, menudes i recaragolades com si fossin de paper, i cruixen. Ja clareja. Aviat es farà de dia. 
Cada matí, mentre recorre tot sol la carretera que va al molí, en Windisch compta el dia que és. Davant del monument als morts de la guerra compta els anys. Al costat del primer àlber que hi ha al darrere, on la bicicleta sempre es fica al mateix sot, compta els dies. I al vespre, quan tanca el molí, en Windisch tornar a comptar els dies i els anys. 
De lluny, veu les rosetes blanques, el monument als morts i l’àlber. I els dies de boira, té el blanc de les roses i el blanc de la pedra molt a prop, quan hi passa amb la bicicleta pel mig. En Windisch té la cara humida i continua pedalejant fins a arribar-hi. Dues vegades, al roser només hi havia espines i la mala herba de sota tenia el color del rovell. Dues vegades, l’àlber va quedar tan pelat que la fusta va estar a punt de trencar-se. Dues vegades va haver-hi neu pels camins.
En Windisch compta dos anys davant del monument als morts de la guerra i dos-cents vint-i-un dies al sot que hi ha davant de l’àlber. 
Cada dia, quan en Windisch rep la sotragada del sot, pensa: «Ha arribat el final». Des que vol emigrar, veu el final pertot arreu del poble. I el temps aturat per als qui volen quedar-s’hi. I en Windisch veu que el vigilant nocturn s’hi quedarà fins més enllà del final.
I després d’haver comptat dos-cents vint-i-un dies i d’haver rebut la sotragada del sot, en Windisch baixa per primera vegada i repenja la bicicleta a l’àlber. Les seves passes ressonen. Al jardí de l’església alcen el vol uns coloms silvestres. Són grisos com la llum. Només el soroll permet distingir-los. 
En Windisch se senya. La maneta de la porta està humida i se li enganxa a la mà. La porta de l’església està tancada amb clau. Sant Antoni està darrere de la paret. Porta un lliri blanc i un llibre marró. L’hi han tancat. 
En Windisch té fred. Mira l’horitzó. On s’acaba la carretera, l’herba s’abat damunt del poble formant onades. Al final es veu un home que camina. L’home és un fil negre que s’endinsa a les plantes. Les onades d’herba l’aixequen per damunt de terra.

LA GRANOTA DE TERRA

El molí ha callat. Les parets i la teulada han callat. I les rodes també han callat. En Windisch ha premut l’interruptor i ha apagat el llum. Entre les rodes és de nit. L’aire fosc s’ha empassat la pols de la farina, les mosques i els sacs.
El vigilant nocturn dorm assegut al banc del molí. Té la boca oberta. Sota el banc brillen els ulls del seu gos. 
En Windisch tragina el sac amb les mans i els genolls. El repenja a la paret del molí. El gos mira i badalla. Les seves dents blanques són una queixalada. 
La clau gira al pany de la porta del molí. El pany carrisqueja entre els dits d’en Windisch. En Windisch compta, sent bategar les seves temples i pensa: «El meu cap és un rellotge». Es fica la clau a la butxaca. El gos borda. 
–Li donaré corda fins que la molla es trenqui –diu en Windisch en veu alta.
El vigilant nocturn s’enfonsa el barret al front. Obre els ulls, badalla i diu:
–Soldat fent la guàrdia.
En Windisch es dirigeix cap a l’estany del molí. A la riba hi ha un paller. És una taca fosca damunt de la superfície de l’estany. La taca s’enfonsa a l’aigua com engolida per un embut. En Windisch treu la bicicleta de la palla.
–Hi ha una rata a la palla –diu el vigilant nocturn. En Windisch agafa els brins de palla del seient i els tira a l’aigua. 
–Ja l’he vista –diu–, ha saltat a l’aigua. 
Els brins de palla suren com cabells i giren en els petits remolins. L’embut fosc també sura. En Windisch observa la seva imatge onejant. 
El vigilant nocturn clava una puntada de peu a la panxa del gos. El gos udola. En Windisch mira l’embut i sent l’udol sota l’aigua. 
–Les nits són llargues –diu el vigilant nocturn. En Windisch retrocedeix una passa de la riba. Contempla la imatge immòbil del paller, allunyada de l’estany. No es belluga gens ni mica. No té res a veure amb l’embut. És clara. Més clara que la nit. 
El diari cruix. El vigilant nocturn diu:
–Tinc la panxa buida.
Desembolica pa amb cansalada. El ganivet li brilla a la mà. Es posa a mastegar. Amb el tall del ganivet es grata el canell.
En Windisch s’acosta la bicicleta i mira la lluna. Mentre mastega, el vigilant nocturn diu, en veu baixa:
–L’home és un gran faisà en el món. 
En Windisch aixeca el sac i el deixa damunt de la bicicleta. 
–L’home és fort –diu–, més fort que les bèsties. 
Una punta del diari s’ha estripat i el vent l’estira com si fos una mà. El vigilant nocturn deixa el ganivet damunt del banc i diu:
–He dormit una mica.
En Windisch està inclinat damunt de la bicicleta, aixeca el cap i diu:
–I jo t’he despertat. 
–Tu no, ha sigut la meva dona, qui m’ha despertat –diu el vigilant nocturn, i s’espolsa les engrunes de la jaqueta–. Sabia que no podria dormir –continua– amb una lluna tan immensa. He somiat la granota seca. Estava esgotat i no podia anar-me’n a dormir. M’he posat a parlar amb la meva dona. La granota de terra m’ha mirat amb els ulls de la meva dona. Tenia la trena de la meva dona i duia la seva camisa de dormir arromangada fins a la panxa. Jo li he dit: «Tapa’t, que tens les cuixes arrugades». Ho he dit a la meva dona i la granota de terra s’ha tapat les cuixes amb la camisa de dormir. Llavors jo m’he assegut a la cadira, al costat del llit. La granota de terra m’ha somrigut amb la boca de la meva dona. «Aquesta cadira grinyola», m’ha dit. Però la cadira no grinyolava pas. La granota de terra s’ha posat la trena de la meva dona damunt de l’espatlla. Era tan llarga com la camisa de dormir. Jo he dit: «T’han crescut els cabells». I la granota de terra ha aixecat el cap i ha cridat: «Estàs borratxo, encara cauràs de la cadira». 
La lluna té una taca de núvols vermells. En Windisch es repenja a la paret del molí. 
–L’ésser humà és un beneit –diu el vigilant nocturn– i sempre està disposat a perdonar.
El gos es cruspeix una cotna de cansalada. 
–Li he perdonat tot –diu el vigilant nocturn–. Li he perdonat allò del forner. I li he perdonat el tractament que es va fer a la ciutat –afegeix, mentre passa el dit pel tall del ganivet–. Tot el poble es va riure de mi. 
En Windisch sospira.
–Ja no podia mirar-la als ulls –diu el vigilant nocturn–. L’únic que no li he perdonat és que es morís tan ràpid, com si no tingués ningú.
–Déu sap per a què deuen existir les dones –diu en Windisch.
El vigilant nocturn arronsa les espatlles.
–No pas per a nosaltres –diu–. Ni per a tu ni per a mi. No sé pas per a qui deuen existir –afegeix, mentre acarona el gos.
–I les filles –diu Windisch–, Déu sap que també es convertiran en dones.
Una ombra es projecta damunt de la bicicleta, i una altra ombra, damunt de l’herba.
–La meva filla –diu en Windisch, i sospesa bé les paraules–, la meva Amalie ja no és verge, tampoc. El vigilant nocturn mira la taca de núvols vermells. 
–La meva filla té els panxells com melons –diu en Windisch–, com tu has dit, ja no la puc mirar als ulls. Té una ombra als ulls. 
El gos gira el cap. 
–Els ulls menteixen –diu el vigilant nocturn–, però els panxells no menteixen pas –afegeix, separant els peus–. Mira com camina la teva filla: si separa les puntes dels peus quan camina, vol dir que ja ha passat.
El vigilant nocturn fa girar el barret a les mans. El gos el mira, ajagut. En Windisch no diu res. 
–Hi ha rosada, la farina agafarà humitat –diu el vigilant nocturn– i l’alcalde s’empiparà. 
Un ocell esvoletega per damunt de l’estany. Lentament i en línia recta, com si seguís un fil. Molt arran de l’aigua, com si fos terra. En Windisch el segueix amb la mirada i diu:
–Com un gat.
–És una òliba –diu el vigilant nocturn que es posa una mà damunt la boca–. Ja fa tres nits que veig llum a ca la vella Kroner.
Windisch empeny la bicicleta.
–No pot morir-se –diu–, l’òliba encara no s’ha posat damunt de cap teulada.
En Windisch camina entre l’herba i mira la lluna.
–Ja t’ho dic jo, Windisch –exclama el vigilant nocturn–: les dones enganyen. 


