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No obris els ulls (L_M) 

Inici:  Olor de colònia 

 

Capítol 1:  El Gènesis 

 

Com bèstia que olora el perill, es va quedar quiet darrera la porta tancada, encarcarat; la mirada atemorida, 

els llavis estrets amb força eren una esquerda en aquell rostre amarat de suor. Aguantà l’alè. Havia de 

plantar cara al panteix. Forcejava amb la maneta cap amunt i cap avall. Una vegada. Una altra. I encara una 

més. Res. El forrellat no cedia. Tot feia pudor a fum. És va afluixar la corbata, descordar el coll de la 

camisa. L\'ofec. L\'ofec li rebentava els pulmons. Transpirava amb força amb el desig de captar més aire. 

Però els seus pulmons estaven tancats. Ja no ho podia suportar-ho més. La pressió. El fum. L’asfíxia. 

L’angoixa. Tenia el pols desbocat. Necessitava una resposta ja, però la seva ment estava bloquejada. Només 

pensaments sense coherència l’assetjaven.  

 

Una explosió va ressonar per tota la sala. Va girar el cap, i va poder veure, atemorit, com tot era engolit per 

les flames. Allò va ser el detonant. El detonant que va desencadenar la seva bogeria. Amb un cop de peu tirà 

a terra la porta. Per uns segons, el seus ulls albergaren una espurna d’esperança. Va negà amb el cap. Encara 

no podia cantar victòria. Amb la mirada decidida va avançar i traspassà el portal. Però enseguida va sentir 

com l’ànima se li anava als peus. Si allò d’abans era un infern, no podia trobar paraula que descrivís el que 

hi havia davant seu. Una imatge que només podria comparar-se amb el pitjor dels malsons.  

 

Les flames dansaven amb ímpetu formant un mar de foc que ho engolia tot. Espurnes de cendra queien com 

tètrica pluja. I l’aire, tan negre, tan dens, que ofegava.  

 

L’alè se li escapà i l’angoixa tornà envaí el seu cos quan s’adonà que aquella macabra visió només era la 

disfressa que ocultava la destrucció total del lloc en què es trobava. Empassà saliva. El seu cor bategava com 

un boig. Tant da pressa que el seu pit cremava i li costava captar l’aire. La seva ment el torturava dient-li 

que el joc s’havia acabat; que havia perdut; i que ho havia de pagar amb la seva vida. La desesperació el 

consumia amb tan magnitud, que els seus ulls, poc a poc, anaven enfosquint-se, fins que la seva mirada no 

reflectia res. Semblava més mort que viu.  

 

Inconscientment, començà a donar petits passos cap enrere immers de l’atordiment que sentia. No va ser, 

fins que una biga incendiada caigué a prop seu que reaccionà sortint del xoc i s’adonà del que estava fent. Es 

bufetejà la cara per donar-se coratge. No es podia permetre retrocedí; si ho feia, hauria d’acomiadar-se de la 

seva ànima per sempre. 
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Va tancar els ulls i va inspirar profundament. Era ara o mai. Obrí els ulls, i en ells es podia llegir la ferotgia i 

la determinació que sentia. No podia morir. No. No havia de morir. I com qualsevol animal sotmès a la 

pressió de la mort, deixà que el seu instint de supervivència florís en ell. I com presa que fuig del seu 

caçador, travessà el mar de flames. Li donava igual que la seva pell es cremés per la seva bogeria; l’únic que 

volia era escapar. Lluitar per la seva vida. Que aquest lloc no fos el seu sepulcre.  

 

Llàgrimes de sang queien pel seu rostre, acompanyades d’aigua i sal. El seu cos ple de cremades banyat de 

suor i carmesí. Els seus genolls tremolant en busca d’una mísera espurna de pietat. I els seus pulmons, 

contaminats a tal punt, que ja gairebé ni el permetien respirar. Però malgrat les pèssimes condicions en què 

es trobava el seu cos, continuà avançant, amb les seves pupil·les sempre fixes cap endavant, i que mai 

miraven cap enrere. El seu cos es movia com una màquina seguint les ordres del seu instint, que com a bon 

dictador, ordenava sense tenir cap mena de miraments del seu estat. Però en menys d’un segon s’aturà en 

sec. La seva part racional havia despertat.  

 

Es bufetejà mentalment en adonar-se que seguir al seu instint no era una opció, al contrari, era un pas directe 

cap al infern. Va tancar els ulls i reflexionà durant els pocs segons que tenia sobre les seves poques 

possibilitats de viure. Més calmat, obrí els ulls, i amb fam, buscà la seva presa, amagada per murs de flames 

i per negra boira.  

 

Cinc. Deu. Quinze segons havien passat i no la trobava. De sobte però, una altra biga va caure a prop seu, i 

per un moment, les flames es van calmar, permetent-li veure la seva apreciada presa. Les escales. Les 

escales que el portarien al cel. 

 

Es llepà els llavis i somrigué com un maníac, ja no havia volta enrere. I amb un somriure en cara més gran, 

va córrer com mai ho havia fet en sa vida, i travessà les flames que el separaven del seu estimat tresor, sent 

cremat, pel camí, sense pietat alguna per elles. 

 

Quan per fi hi va arribar, mig mort però encara amb vida, va començar a pujar-les. Anava ràpid, però no 

molt, el seu cos estava tan fet pols que ja no podia més, i sabia que, en qualsevol moment, cauria a terra. Per 

un instant mirà cap enrere. La bèstia s’aproximava ràpidament cap a ell. Amb les seves últimes forces tretes 

de flaquesa, va córrer com va poder, donant inici a una persecució fins a dalt de tot, que marcaria el seu 

destí.  

 

Després de córrer la major carrera de sa vida, per fi va arribar a dalt de tot, on només una porta el separava 
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del món exterior. Una porta que dictaria el seu destí. Va agafar la maneta i la va sacsejar desesperat. La 

porta no s’obria. Girà el cap i va veure com les ferotges flames se li apropaven cada cop més, tant, que 

gairebé podia sentir com les seves carns es desfeien. Mirà atemorit la porta i sentí una mena de déjà vu. 

 

Ja no podia més. La impotència el consumia. Volia cridar. Plorar. Morir. Només volia morir. Poc a poc 

anava seient a terra recolzant-se contra la paret encarant-se amb les flames. Els seus ulls buits les observaven 

amb una mirada morta. Faltava poc per a que l’incineressin viu. Ja no sabia que sentir. Era massa per a ell.  

 

De sobte però, va sentir un soroll darrere seu. Era la porta. La porta havia cedit, i a poc a poc anava obrint-se 

sota l’atenta i sorpresa mirada seva. Empassà saliva, i a poc a poc, gatejant, la travessà. 

 

El vent li colpejava el rostre, i sentia com els seus pulmons tornaven a omplir-se. Com va poder, es va posar 

de peu i mirà enrere per veure si les flames havien passat. No havien passat. Però encara podia sentir 

l’angoixa i el seu pols desbocat, l’adrenalina corrents per las seves venes, la seva respiració ofegada. I la 

visó que hi havia davant seu no ajudava. 

 

Una porta mig cremada que, com un portal, separava el món dels mortals de l’infern del qual onades de foc 

s’aixecaven glorioses i que fa poc ell es trobava dins. Alçà la mirada i observà el cel. Fosc amb escasses 

espurnes blanques i una mitja lluna. Tan blanca. Tan pura. Tan perfecta. Tan prohibida.  

 

Hipnotitzat, oblidà les flames i avançà poc a poc fins al límit de l’edifici i mirà un altre cop la lluna. I rigué. 

Rigué com un boig amb totes les seves forces. Ja no sabia que sentir, que pensar, si estava viu, si estava 

mort. Però continuà rient, com si ja res tingués sentit. I no va parar fins que va sonar com les flames 

traspassaven la porta.  

 

Es va girar. Va observar com tot era consumit pel foc. Va somriure. I es va tirar, d’esquenes, de l’edifici.  

 

I mentre queia, va tancar els ulls i va tornar a somriure. Es preguntava que passaria a partir d’ara.  

	

Capítol 2:  El limbe 

 

Va obrir els ulls. Tot li feia voltes i el cap li dolia com un infern. Estava atordit i estirat on se suposava havia 

de ser el terra. No sabia on era. És més, No sabia res. Tots aquells records que amb el temps va atresorar 
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s’havien esfumat, com si mai haguessin existit. Ni el seu nom recordava.  

 

Es segué i contemplà el lloc en que es trobava. Era un parany estrany. No hi havia absolutament res, només, 

una manta negra que arropava tot el cel, i un sol camí de roques grises apagades adornat per negres faroles 

que emetien una dèbil espurna de llum, il·luminant, amb un to groguenc, l’estrany món en que es trobava, 

donant-li un aspecte fantasmal.  

 

Un esgarrifança envaí el seu cos mentre la seva ment continuava atordida. La seva respiració pausada 

començà a accelerar-se.  

 

Va mirar un altre cop al seu voltant. Estava sol. No hi havia ningun altre ésser viu. Només ell. Sol. Sol. Sol. 

Ningú estava amb ell. Estava sol en un món en que només ell tenia vida.  

 

L’angoixa i la desesperació l’absorbien sense compassió. El fred silenci només feia que augmentar aquest 

sentir. Volia cridar. Trencar el tirà silenci que governava. Volia cridar amb tanta força per a que el so pogués 

transportar els seus mals. Només volia cridar. Però tenia por. Por a que per molt que forces la seva veu no 

sortís res. Por a que el silenci l’absorbís també.  

 

Tragà saliva i poc a poc s’aixecà. Amb passes curtes començà a caminar per aquell camí grisós. Com una 

ànima en pena, vagava observant, gràcies a la poca llum de les faroles, la foscor que l’envoltava. Mentre 

avançava, una brisa freda començà a acariciar-li el rostre amb delicadesa.  

 

Poc a poc començà a costar-li captar aire. Sentia com aquest se li escapava i que havia d’anar obrint la boca 

per a que aquell apreciat elixir tornés als seus pulmons. Però aquella gelada brisa, ara huracanada, només 

feia que congelar-lo per dins cada cop que respirava.  

 

S’estava ofegant, ho sabia. Aviat moriria si seguia així, també ho sabia. Però no sabia que fer. No sabia com 

podia salvar-se, però volia viure. No volia morir sense saber qui era ell, era massa patètic.  

 

El seu cos tremolava per la impotència que sentia en aquell moment, el seu cor bategava com un boig 

intentant transportar-li una sang que no necessitava, i la seva ment buscava alguna estratègia per a que 

l’asfíxia no el guanyés. La pressió l’estava engolint sense pietat. De sobte però, l’huracà va cessar. 

 

Immediatament començà a respirar amb força omplint tant com podia el seu pit. Sentia com aquella 
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apreciada substancia omplia els seus pulmons i com tot ell, poc a poc, anava estabilitzant-se.  

 

Però tota aquella pau, que sentí durant aquells pocs segons, desaparegué de seguida, quan davant seu, veié, 

com en mica en mica, un altre huracà anava formant-se a pocs metres d’ell. 

 

Poc a poc els seus ulls enlluernats per l’esperança, anaven apagant-se i enfonsant-se en la desesperació. 

Estava atemorit. Però ningú el podia jutjar, ja que, davant seu, el seu verduc estava renaixent. 

 

Començà a donar petites passes cap enrere mentre intentava empassar saliva, aquell monstruós fenomen no 

parava de créixer i apropar-se cap a ell. Les cames li tremolaven. No podia moure’s. Les bafarades de vent 

que l’huracà provocava, l’empenyien cap a ell. Cada cop estava més a prop. Ja podia sentir com l’aire que li 

permetia respirar escassejava.  

 

Però abans de seguir enfonsant-se en aquell infern, amb totes les seves forces, aconseguí escapar.  

 

Corria desesperat intentant fugir d’aquell fenomen que el perseguia, i que cada cop anava fent-se més gran. 

Més fort. Tant que destrossava tot el que hi havia davant seu.  

 

Cada cop era més intens. No podia més. Ja fins i tot, no podia sentir el seu propi cos. Tot li feia voltes. La 

fatiga l’atacava. I es va aturar. Havia perdut contra la fatiga. I per culpa d’això perdria la vida. 

 

Va ser engolit per l’huracà sense pietat alguna. El vent el colpejava amb força deixant-li marques de to 

vermellós. I l’asfixia s’apoderava d’ell. Estava en el seu límit. Estava a punt de morir. 

 

De sobte, unes veus cridaven dient que despertés. No entenia res. D’on venien. De qui eren. Per què deien 

allò. Per què volien que despertés. És que estava somiant?  

 

De cop i volta però, tot va ser il·luminat per una blanca llum. I a causa de la intensitat d’aquesta, va tancar 

els ulls.  

 

	

Capítol 3:  L'apocalipsi 
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El cap li dolia com un infern. No podia moure’s. Sentia com tot el seu cos es trobava adormit, paralitzat, i 

que cada cop que intentava moure algun membra envà, sentia que aquest era a travessat per mil afilades 

agulles que s’incrustaven i estripaven poc a poc la seva carn. Els ulls tampoc els podia obrir. Li cremaven. 

Era com si haguessin segellat les seves parpelles amb foc per impedir-li la visió. Els seus sentits tampoc es 

trobaven en una condició millor, amb prou feines podia notar la textura del lloc en que suposava es trobava 

estirat. 

A poc a poc, els seus oïdes anaven afinant-se, permetent-li sentir els sons d’on estava. Només va poder 

identificar un so, l’únic que hi havia en aquell mar de silenci. Un so agut discontinuo que potser podria ser 

provocat per alguna màquina.  

Amb esforç i paciència començà a incorporar el seu mal ferit cos. Un cop que ja es va haver assegut, obrí les 

llacunes de foscor envoltades de flames que tenia per ulls. Al principi, només pogué veure taques 

difuminades sense forma, i que poc a poc s’anaven fent més nítides formant cossos de diferents formes. 

En el seu rostre aparegué una genuïna expressió de confusió. El seu cervell treballava a màxima velocitat per 

intentar trobar una resposta de la quimera situació que hi havia davant seu. Però no trobava solució alguna. 

No entenia com fa poc es trobava en la foscor més absoluta sent engolit per un immens huracà en un indret 

on ell era l’únic ésser amb vida, i ara, es trobava en una habitació silenciosa, que suposava pertanyia a un 

hospital, de parets blanques.  

Intentà refregar-se els ulls amb la mà dreta per a sortir de l’atordiment en que es trobava, però fou aleshores 

que s’ha n’adonà que tan la seva mà com el seu cos estaven connectats a uns aparells, i que aquell so que 

continuava sonant perforant-li els oïdes no era més que el soroll d’una màquina indicant el seu ritme cardíac. 

Però també descobrí el per què prèviament no pudia moure’s.  

Tot el seu cos estava infestat d’horribles cremades de gran gravetat. Que sens dubte havien a travessat la 

seva pell i arribat a la seva carn, desfent-la, deformant-la i sagnant.  

La confusió ja no es podia llegir en el seu rostre. Ni ella ni ninguna expressió altra. Tot ell estava impassible. 

Només els seus ulls mostraven el xoc en que ara mateix estava. 

Un minut. Dos. Tres. El temps passava i seguia sense reaccionar. Deu. Onze. Dotze minuts. Encara es 

trobava en aquell estat catatònic. 

Finalment un ardor punxegut en el cap el va fer reaccionar. I com si fossin ganivets afilats, tots els records 

del que havia passat se li van incrustar, tots a la vegada, al cervell com petits flash backs que assaltaven a la 

seva ment sense permís. 

I com si d’una pel·lícula en blanc i negra es tractés, visualitzà tot el que havia passat.  

Ell en el seu pis. Amb la seva família. Sopant. De repent hi havia fum. Molt fum. I olor a cremat. Del no-res, 

tot estava cobert de flames. Sonaven molts crits. Tota la seva família havia sigut engolida per les flames. 
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Tots menys ell. Impotència. Fúria. Por. Desesperació. Ell fugint per la seva vida. Ell mirant la lluna. Ell 

saltant de l’edifici. Res. 

Els seus ulls estaven completament oberts. El seu cor no parava de bombardejar. Onades gegantesques 

d’emocions cruelment l’envaïen, i sense pietat lluitaven contra elles o es barrejaven. Portant-lo al col·lapse. 

Ràbia. Desolació. Impotència. Poc a poc la poca cordura que li quedava s’anava. I les llàgrimes 

d’impotència queien sense permís. 

Però tota la situació empitjorar quan es fixà en el calendari que adornava la paret d’enfront seu. Juny. 

Estaven ja a finals de juny. Va ser aleshores que va entendre que era aquell estrany mont que fa poc havia 

estat. La foscor. L’huracà. Les veus. La llum. 

Dos mesos. Havia estat dos mesos en coma. Dos mesos en que havia estat ballant amb la vida i la mort molt 

íntimament.  

De repent el pit començà a doldre’l, era com si li estiguin apunyalant una vegada i una altra amb un punyal 

ardent. Apujà la seva mà dreta al seu pit fent força mentre l’esquerra feia força contra el llit per apujar-lo. 

Les seves respiracions cada cop eren més seguides i menys profundes. Li costava respirar. Li cremava. De 

fonts es podia sentir com les seqüències del soroll de la màquina eren cada cop més ràpides i més seguides. 

Contra més seguides més mal li feia. De sobte ja no va haver-hi més freqüències, només sonava un únic so 

agut. I després res. Tot estava en silenci.  

 

Semblava que la mort seria la seva única parella de ball. 

	

	


