EL DIBUIX
Un relat de: berguedana
Jo, Leonardo, com sempre, no estic del tot satisfet de les meves obres i de la repercussió que han tingut durant
aquests sis segles.
Tothom em reconeix una obra: “La Gioconda”,aquell retrat de la Lisa Gherardini, més coneguda com a Monna
Lisa. I me l’han fet tan famosa que ja ni es deixa veure al Museu del Louvre. Se’n parla tant que, fins i tot, hi ha
teories que diuen que en comptes de retratar una dona, vaig pintar un home. La gent perd el senderi.
Realment el que m’enorgulleix més de la meva vida és el meu origen, més ben dit doble origen: el meu poble,
Vinci (Que bonic! Quin museu més entranyable amb records de la meva vida!) i la meva mare, una humil dona
esclava que em va fer il•legítim amb la col•laboració de Messer Piero, notari, canceller i ambaixador de la
república florentina (el meu pare, que no va renegar de mi però tampoc em va donar el nivell dels seus fills
legítims).
I l’altra cosa que em fa feliç no sabeu fins a quin punt, és haver dibuixat per primera vegada la bicicleta en l’obra
Codex Atlanticus, encara que hagin estat considerats els inventors Macmillán, Dalzell, amb les incorporacions de
Dunlop. Quina injustícia, no? La meva està dibuixada tres segles abans. Bé, però la meva desil•lusió es veu
recompensada amb escreix quan penso en la quantitat de gent que han pogut gaudir d’aquest estri que, tot i ser
tan senzill, ha perdurat en els temps. Que simple però que efectiva, la bicicleta! Origen d’escenes estiuenques de
nois i noies contentes de lluir cabelleres esteses al vent, pells brunes pel sol, cossos tendres juvenils,
vestimentes naturals, sense metes, sense horaris, pel simple fet de gaudir del pedaleig de la bicicleta.
Per això em va disgustar la poca rellevància que va tenir el meu dibuix en el full de llibreta que feia servir pels
meus apunts. Mai un simple full de llibreta d’un jove havia deixat constància d’un fet tan especial com l’enginy
d’un objecte tan necessari, tan vistós i tan divertit com ha estat la bicicleta.
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