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Per acabar les meves rnemóries, tinc
la sort de poder anticipar alguna co-
sa, grácies a una profecia que ern va
fer una gitana a Barcelona.
Un dia de festa, a la 'Porta de la

Pau, va acostar-se'.m una dona bru-
na, vestida amb l'etalls· de seda de co-
lors, i per deu céntims em digué que
jo moriria atropellat per una bicicle-
ta. Són deu céntims que es podien pa-
gar de gusto r- ol

Amb aixó ja n'hi ha prou per J for- .
mar-se una idea de com anirá el suc-
cés, i jo, molt sovin:t, em dedico a
imaginar-rne'l. Segurament que, quan
l'hora arribi, seré un home d'edat in-
definida.' Potser em trobaré vivint
. el tercer o el ,quart -exili, i emgua-
nyaré la vida donant Ilicons d'alguna
'¿'aquestes coses que sé a mitges.

Mai no he portat barrer, pero en la
imatge que em correspon eh aquesta
evocació, sempre em veig arnb un fle-
xible curt d'ales i alt de copa, de co-
l~r verd-trist. Camino pel carrer mi-
rant a terríl, amb les mans agafades
al darrera, pensant intensament en
un llibre que em donara fama i diners.

De cop, en passar una calcada, un
ciclista -ja sabeu com \ són:- m'em-
besteix arnb 'el seu aparell i m'estampa -
contra un vidre d'aparador. Una tra-
vessia més amunt, una noia fará un'
~rit i tot de gent correrá per assistir-
me. Jo, pels efectes· del cop, sentiré
aquella olor extranya d'un gas indefi-
nible i guan obri els ulls sera per dir:
"Aixó esta llest, \ senyors. No hi sera
a temps ni el combregar".
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arrues no comencaran a venir
fins que ja sigui a l'hospital, on hauré
perdut la facultat de coneixe;ls. Algú,
emocionat, dirá:

-Quina Ílástirna l Tan ros que era ...
Després, faré un esforc final per

ÍÍencar el crit de les meves convic-
cions i quedaré llest. Una persona de
la meya confianca anirá per dir-me
una ora ció fúnebre pero, ennuegat, no-
.més li sor tiran tres paraules:

-Sembla una litografia.
Aleshores jo, sense el pes de la carn,

em sentiré deslligat de manso I, si fi-
~~lment resulta , aniré al
cel, on ~ass;tré una llarga temporada.


