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s'iniciá fa molts anys -tota una vida-
als jardins del Luxernburq de París, una
tarda cal ida de primavera. Jo acabava de
prendre possessió de la meya fugida allí-
beradora i em disposava a viure aquella
jove primavera i ernpényer-la endavant,
com després he fet sempre mentre m'ha
estat possible. Tancava obstinadament els

ulls als anys terbols
de la meya curta
vida anterior i mira-
va de comprendre
que s'esdevenia la
meya transfiguració:
cornencava a ser un
home Iliure, fort, fins
i tot aventurero
Aquella tarda de pri-
mavera deixava defi-
nitivament endarrera
un món que havia
apres d'odlar, el món
que a dintre meu no-
més havia estat tris-
tesa i solitud; mise-
ria .a casa, i, al car-
rer, por. Assegut a
un banc del Luxern-
burg, contemplant
aquella gernació que
rn'era estranya, pero
que aviat em seria
familiar, m'esforcava
a deseixir-me de qual-
sevol record i em

deixava endur pel meravellós atzar
que m'havia tret de cél,sai que se'm
presentava tan enllaminidor com
una temptació vagament· pecadora.
Oblidava amb totes les force s el
meu passat i el de casa meya, i em
semblava que alxó era suficient per-
que no es tornés a repetir mai més.
Pero aquell mateix atzar arrabas-
sador que aleshores .se rn'enduia
ara em retorna al puntde partida,
~nrn si tots aquests anys haguessin

De segur que va ser un error de pensar
que podria oblidar els anys de la meva
adolescencia. Em devien haver marcat
amb massa torca perqué una tarda as-
solellada als [ardins .del l.uxernburq fos
suficient per esborrar-los del record. Ara
em bailen cpnstantment pel cap amb més
braó que rnai, amb nova intensitat, i veig
que l'únic que he sa-
but fer ha estat di- .
ferlr-ne la tornada,
que una hora o altra
devia haver de pro-
dulr-se. 1 no tan sois
aquells anys, sinó
tots els que els se-
guiren i que només
vaig conelxer per re-
feréncles, que ales-
hores se 'm feien·
molt lIonyanes.
Pero aquella tarda,
vaguerejant pel Lu-
xemburg, no podia
saber que el palau
que constru'ia em
fóra presó algun dia;
nornés. veia la prima-
vera pi acid a que
m'envoltava, tempe-
rada suaument per
un s01 primerenc que
iHuminava aquell al-
tre Palay d'Orléans
que Maria de Medi-'
cis féu construir a imatge de la
casa Pitti de laseva infantesa i
que al cap d'un segle havia de ser'
convertlt també en presó.
Aquella tarda encara no ho podia
saber, tot alxo.
Vaig sortir 'del Luxemburg absoluta-
ment seré, sense saber on anar,
Iliurat a un atzar benigne.
rot va ser' una casualitat ...
Altmenys, no sabria axpllcar-m'ho
d'altra manera. Una casualitat oue
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