Ímpetu
Un relat de: deòmises
La creativitat i el do de paraula del meu xicot han astorat sempre. En un tres i no res, m'escrivia llargues odes
d'alexandrins amb rimes consonants perfectes, que eren l'enveja de l'institut. Passejàvem el nostre amor entre
versos i estrofes, mentre l'extensió s'escurçava. Començava el canvi cap al sonet, amb el breu període del
romanç i de la sextina, que em crispaven de tan monòtons i repetitius. Aquesta crítica el molestà força, i no vaig
gosar fer-li cap més comentari als seus textos. Tan sols l'afalagava i l'animava a seguir elogiant la nostra unió.
Però, en lloc d'esperonar-lo, el tornava més murri i lacònic. Els dos quartets i els dos tercets perdien síl·labes,
lentament, fins que deixaren d'anar de bracet. Arribava l'època de la dècima, de l'octava, entre la real i la més
canònica i, tot emulant a Fages de Climent, el migsonet tingué unes quantes composicions al seu haver, per
deixar pas al sextet, al quintet i a la quarteta. En rebre aquelles poesies de quatre línies, recordava amb certa
melangia l'època daurada dels inicis, mentre passava més temps sola i tancada a casa que gaudint d'una
escapada en parella cap a la rambla, atapeïda de gent a qualsevol hora.
El dístic arribà, i els dos versos esquàlids eren rellegits una vegada i una altra perquè semblessin més llargs,
amb més missatge i passió. I l'aforisme de fa tres dies —per anomenar d'alguna manera aquella frase
gargotejada en un bitllet de rodalies— em tenyí de tristesa l'ànim. Era clar que, de mica en mica, l'amor es
dissipava a mida que la seva escriptura perdia llargària. Arribats a aquest punt, semblava difícil que la situació
pogués empitjorar. Però ho ha fet.
Aquest matí, en llevar-me, no he rebut l'habitual paper escrit a mà de part seva, sinó el silenci més sepulcral,
acompanyat d'una mirada de menyspreu, i un cop de puny que m'ha deixat inconscient. En contemplar-me al
mirall, he comprès que el meu rostre era el seu darrer poema. Ara reso perquè el seu ímpetu creatiu no es
repeteixi. Mai més.
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