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LA MORT DINS
LA VI DA

aig desplomar-me damunt
la meya butaca preferida,
notartt aquell tacte mgó~

que arnb eltemps havia anat adop
tant diferents textures. Vaig enfon
sar-me entre els coixins, sentint
comles articulacions iels múscuis
alliberaven la tensió acumulada
durant molts anys. Vaig tapar-me
amb la manta de la camilla, rescal
for de l’estufa pujava per les carnes
cansades i arrugades.

Perla finestra es veia un carrer
gris, amb l’asfalt gastat pel trünsit
del dia a dÍa

En i’horitzó es distingia el color
del cel, tapat per núvols de tem
pesta que impedien Yentrada deis
rajós del sol entressin en l’avorrida
atmosfera El vent de tramuntarta
bufava sense control, doblegant els
arbres, arrossegant el fems que lii
havia p terra. La pols s’alçava i les
fulles de les plantes volaven cap a
unllocincert.Elventesfiltravadifls
les escletxes de les parets produint
xiulets aguts.

De sobte, una gota xoca contra el
vidre de la finestra, una altra gota,
una alta.

La pluja s’havia intensiflcat les
gotes es succeYen una darrere l’al
fra, impactant contra el carrer. taj-
gua s’acurnulava, formant rierols
i embassaments, cas cades i mars,
desembocant en el claveguerarn.
Els cotxes passen pel carrer, aixe
cantones d’aigua per tot arreu. En
l’obscuritat, unes figures passen
corrents, esquitxant a cada passa,
tapant-se el cap amb els braços,
escapant de la pluja

Vaig debcar que la mira a es
perdés,els ulls verds van travessar

la realitat, acompanyant els pen
saments, vaig quedar així, sense
moure’m, amb la ment en blanc i
vaig abandonar aquella habitació,
oblidant-me deis pocs records que
conservava. Unes veus m’obliguen
la tomada a la meva butaca, va~g
sentir com s’anaven apropant

Una cara sornrient va guaitarper
l’entmda del menjador, era unafile
ta amb eis cabells llargs i ben mo
rena, molí baixeta, i es movía amb
grácia, amb passes molt petites.
Va quedar mirant-me, amb aquell
somrís en els seus llavis, com si ens
coneguéssim de tota la vida La por
ta va obrir-se del tot deixant pas a
un home molt alt amb els cabells
castanys despentinats i banyats, i
amb un rostre ple d’alegria

Vaig sentir-me confús per
aquella estranya visita, la des
confiança va començar a fer
efecte i la por va sorgir tot seguit.
Vaig enfonsar-me més damunt
la butaca, cobrint me mig ros
tre amb la manta de la camilla,
vigilant a cada moviment dels
desconeguts.- Qui sou ?- vaig
dir, intentat que la veu sonés
clara, dissimulant el temor que
tenia. Les cares deis estranys
Van canviar de cop, la fehcitat va
dissipar-se, l’alegria va tomar-se
amargor, el somriure va conver
tir-se en preocupació.

thome alt va fer una passa cap
ami, posant -me una má damunt
l’espatlla Vaig asustar-me enveure
les llibertats que es prenia en trac
tar-me i sense pensar’m-ho vaig
apartar la seva mi

Llavors l’home va mostrar-se
rnolt cornprensiu-- Tranquil, no et
farem maL. jo som el teuflil, i ella
és la teva néta.- La fileta va treure
el cap darrera del seu pare, els seus
ulls brillaven, havia tomat a som
riure. De cop, un recordva sorgir de
la fosca, va ser corn encendre una
tonca dins una coya. Els músculs

van tomar a relaxar-se, i la preo
cupació va desaparéixer. - La meya
nétal!! Ésciar,tuetsnaRosa!.-Una
mirada de resignació va creuar-se
entre pare i fila.- Jo som na Clara,
na Rosa és més gran quejo.-Vaem
prar aquell to que la gent fa servir
quan han repetit les coses mil ve
gades, arrossegant paraules i aliar
gant les vocais.- Ai, és veritat- En la
ment van aparéixer les imatges de
les dues nétes.

El meu fil, en Toni, va asseure’s
al sofá, juntament amb na Clan.

Es va encetaruna conversa sobre
regals de reis, cartes, felicitacions.

A poc a poc, les paraules van
allunyar-se, disminuYen de volum.
Fis meus pensaments recuperats
per aquells instants van esvair-se,
van perdre’s en el no-res, en l’obiit,
arnb altres milions de records i ex
periéncies que havia esborrat: no
recordava qué havia menjat, ni
tan sols sabia si ho havia fet. Vaig
sentir com les parets desapareixi
en, em trobava rodejat dincertesa.
De llufly, vaig sentir una cosa que
encara emiligava amb el món real,
anava tomant

- Avi!II Que em sents? - Vaig
moure el cap per llevar-me 1’ ator
diment del darnunt. Tot Cuna, vaig
cridar de terror en veure una nena
de cabells llargs, morena, obser
vant-me, interrogant-me amb la
mirada i unhome molt alt seient al
seu costat rascant-se el front arnb
gestde desesperació. Vaig seguir cd
dant, arnagant-me amb la manta,
cobrint-me la cara.

- Qui sou vosaltres ?- Les meves
paraules van ser amenaçadores.
Com podien haver entrat a casa
sense que els hagués vist?

Van aixe~ar-se tots dos alhora,
sense dirigir-me cap paraula, tris
tos, com si haguessin perdut a algú
important. Van anar-se’n, debcant
un rastre d’amargor dan-ere sai La
nenava mirar-me, com despedint

se de mi, ambles llágrines rodo
lant-li gaita avail.

La plujahavia minvat, els nú
vols havien escampat, deixant pas
a l’obscuritat de la nit La lluna ple
na resplendia dan-ere les cases i eh
turons, il luminant la negror que
regnava sempre en les úitimes ho
res del día. les~f~roles començaven
a encendre’s, oferint una claror té
trica al carrer.

Pare i filla camiriaven damunt
la vorera, trepitjant les basses que
la pluja havia deixat veient el fum
que els sortia deYalé a cada sospir
de tristesa que se’ls hi escapava.

El silenci habitava entre ells dos,
no parlaven. Bis dos pensaven en
el que acabaven de presenciar, en
aquella persona que vivia sense sa
be que haviaviscut, que es trobava
en eh seus ültixris moments mo po
día recordar ni tan sois eh seus mi
llors anys, els motius pels quals era
feljç, peis quals havia somrigut.

Moltes persones majors es refl~
giaven en les seves anécdotes, peró
ell no tenía aquest privilegi Només
podía viure el present el día a día,
aixecar-se cada mati com si fos el
primer, sense saber si ahir havia
existit

Na Clara va rompre el silenci
Ouété l’avi ? -. El seu pare va sentir
la necessitat de respondre a aquella
pregunta.- Alzheimer.- Va girar-se
cap a la sevafila Una cara ingénua
l’observava, esperant una resposta
comprensible.- Patebc una maialtia
degenerativa...- Qué és degenerativa
?- Que noté cura. Que un día o altre
arribará al seufi. Malauradarnent,
més aviat del que toca La seva me
mória ha disrninult no recorda si
s’hadutxat, sihadinaL.

Per aixó l’haurem d’ingressar a
una residencia, perqué allá sabran
cozn l’han de cuidar, com s’ha de
tractar, podrá relacionar-se amb
altres persones de la seva edat...

Sabia que aquella conversació
afectaria na Clara, era conscient
que ell mateix sofriria, que costana
oblidar una persona que fha criat
duranttants anys...

Lafoscorvaengcilirles dues figu
res, unes gotestornaven acaure des
del ce], com el plor interior del pare i
la fila, com el manteil de l’angoixa
que ¿s cobria els cors...

Un incendi que crema els bos
cos, arrasant hectárees de bellesa,
de fauna, defloia, destrueixl’alegria
del mati, la rosada de la matinada,
separa els animals del seu entom,
sembra terror entre eh pagesos de
les rodalies.

El verd de la primavera, con
trastant amb el blau net del cel, eh
pardais cantant tonades impossi
bIes, els conills corrent d’un lloc a
l’altre... Tot aixó és substituit per
un paisatge negre, una tena seca i
esqueixada. la pudor de crernat que
s’entén, eh arbres que s’alcen amb
esforç cap el cel, implorant demén
cia, amb els braços consumits per
les flanes.

talzheimer seria com aquests
incendis, destrossant els records
més apredats d’una persona, esbor
rant arnb lentitud la vida il’eufória,
els errors i les penes, les victóries
i les derrotes. Eh éssers més apre
ciats es tomen desconeguts, ja no
reconeixes la veu del teu fil, o no
t’alegres de sentir dure al teu nét.
L’alzheimer romp els teus desitjos
flns a convertir-ho en Yoblit, en la
indiferéncia davant les novetats
de la vida, la pérdua de les facul
tats més treballades, dels tresors
guardats durant els anys, de les
amistats realitzades durant tota
una vida

L’alzheimer sembra desgrácia
entrales fámílies, degenerant apoc
a poc, consumint en silenci, davant
l’impoténcia deis altres, suprimeix
eis sentirnents guardats.

És com la mort dins la vida.

No és aixó companys

No és aixó companys, no és
aixó/ pel que varen morir tantes
flors/ pel que varen plorar tants
d’anhels,/ potser cal ser valent
altre cop/ i dir no, amics ineus,
no és aixó...

Fins quan resistirá Menorca els
atacs al territori? Arribará un día
en qué no quedará ni un sol pan
de terra sense ciment? Fins quan
els ciutadans no serem conscients
de la fragiitat de la Natura? Del
petit tos de tena sobre la Mar que
és la nostra ulla? En aquestes déca
des s’ha construXt a l’illa més que
en tota la seva história. El model
agressiu d’urbanisme salvatge,
que abandona el cultiu de la tena

i viu d’especulació immobiliária,
és aixó el que volem?

Ho escric mentre l’enésim
atemptat contra el medí ambient
i el territori de Sant fluís s’arnaga
sota la catifa de les energies reno
vables. El rnotiu? La constnicció
d’un parc fotovoltaic a la parcel’la
municipal que el PTI (Pla Territo
rial Insular) va classificar com no
urbanitzable, ANIT (Área Natural
d’Interés Territorial) degut a la
seva proximitat a l’área sensible
del bananc de Binissafúflet In
sensats, várem creure que arnb el
P11 salvarien la zona, una parcel
la d’unes 10 hectárees, propietat
municipal enclavada en un área
molt frágil. Tot aprofitant una
ilei de l’anterior Govern Balear,

que permet fer obres al sól rústic
protegit ignorant el FIl, s’autoritzá
la construcció, Ña es dóna la para
doxa que govemen els partits d’es
quena i la situació i la llei no can-
vía, ara que ho podienfer. Tant la
Conseileria de ln ustria i Energía
ola de Medí Ambient segueixen
arnb els mateixos esquemes de la
dreta. O sigui que el P11 (malgrat
totes les retallades que ha patit)
i de retruc el Consell Insular (el
Govem del menorquins) se’ls pot
botar fácilment

Tots estem d’acord amb les
energies renovables, peró constru
irparcs eólics ofotovoltaics enter
ritori protegit, és una aberració. No
hagueren pogut construir la cen
tral fotovoltaica en una parcella

municipal del poligon industrial?
O bé, imitar l’excel’lent sistema
de l’institut Pasqual Calbó que ha
instal’lat eh plafons solars al sostre
de l’ediflci. No tenen prouteulades
a les nausindustrials. del poligon
oel poliesportiu? No, la qüestió és
altre. Tot plegat és penós, tant per
part del Govem Balear i del Conseil
Insular.

Altre tema és l’aji.mtanent,
promotor de la subhasjta, de la
concessió i propietari de la parcel
la Tot el que ha passat el que pas
sa, i el que previsiblement passará
altenitori de Sant fluís, és respon
sabffitat deIs qui govemen. És més,
i aixó és greu, després d’haver-lo
denunciat als quatre vents es va
apostar per seguir amb el mateix

batile responsable directe dels des
gavells urbanistics.

La situació és similaz amb el
que va succeir anb el pinar de Bi
niancollet. Pel govem municipal el
tenitori és un valor económic, no
natural. Pot ser caldrá despertar
l’esperit deis ciutadans, com ho
vanfer arnb el manifest perla de
fensa de Binancollet, per aturar el
desastre de Binissafúller.

Tants d’anys de lluita per l’au
togestió itransparéncia territorial
i seguim igual que sempre. Aviat
no quedará rersense protegir a
Menorca.

No, amics meus, no és aixó.,.
GUILLEM MERCADAL GONYAIONS

exregidor
Sant huís

JOSEP PONS
SANSALONI

ua,
ila

“la
sos
rn
er
ste

a
ue
~ás
do
iio,
tu
~da
aso
tas
‘os
de,
us
es).
se
~er
ies

nl-
en
ar
~on
~ue

iria
ara

305

rto
ta,
;as
en
in.
he
ón

do
Los CARTAS
ue
do
ue,
‘en
se

~sa
ta

Lar
gar
ma
ch,
~ue
ion
ne
‘do
2ga
iea
pa
)ec
/ Sa
los


