Ayasofya
Un relat de: Montseblanc
Fa una hora que la Blanca és a la cua. Ara tot just el sol comença a tacar de roig el nou dia rere les cúpules. És
un desig molt antic, més que la seva edat. Una necessitat inexplicable de visitar Ayasofya des que per primera
vegada va saber de la seva existència. L’aire, perfumat per la sal de la corrent del Bòsfor, es mou acariciador
mentre el cel blaveja i els minarets lluen sota la rosada.
Se sent un grinyol, unes paraules en turc i l’entrada queda franca. A un vestíbul. A unes finestretes. A segons de
l’eternitat.
Ella arribà ahir al vespre, amb un vol pagat amb el primer sou que ha guanyat a la seva vida de divuit anys. Cap
amic la podia acompanyar. Tots li van dir que per vacances, no pas en un cap de setmana. Però ella no tenia
espera. Dilluns tornarà a la feina a la cadena de la fàbrica de cotxes.
Paga l’entrada i torna al passat. Per darrera se sent la cridòria dels visitants, riuen, xerren, ni tan sols se
n’adonen d’on són.
Per a la Blanca ja no existeixen, les passes la porten a una sala enorme, plena de tanta llum daurada que sembla
que res més hi pugui cabre. Primer mira al terra, trepitjat per tants i tants peus al llarg del segles. I després la
seva mirada comença a pujar per les treballades parets. Enmig d’un silenci que només ella sent, els seus ulls es
van enfilant cap amunt, com si les seves pupiles estiguessin atrapades en una espiral que les fa pujar i pujar en
cercles que l’arrosseguen tota. L’alè se li escapa, com les forces, com les llàgrimes. I el sostre que encara no
arriba. I quan ja creu que no pot més, per fi, allà dalt, veu la cúpula principal, com si mirés l’esquelet d’una garota
per dins, com una nau espacial que levités, com una càlida pluja de brillants. L’oxigen li torna als pulmons, somriu,
gira sobre ella mateixa, observant la distància entre ella i els deus. Estén els braços, les mans acaronant milers
de guspires de pols que suren enceses al seu voltant. “He tornat”, diu. I les parets xiuxiuegen el seu nom,
Teodora...
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