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Relat publicat a Galeria ebrenca,   autors i autores de l'Ebre   
per aeditors  i  Serret  bloc,  l'agost  del  2009,  del  qual  l'autora en disposa els  drets 
d'autor. Aquest relat ha de formar part del recull de contes  “Rostres d'aigua” que 
l'autora està enllestint i en el que ocuparà el darrer lloc.

La Invocació de les Aigües
de Marta Momblant Ribas

Tres homes sols caminen. 

Caminen. Caminen. Caminen. 

Voregen cadascú un riu.   

Tres  rius  baixen.  Tres  rius  com tres  germans.  S'esllavissen,  saltironen,  serpegen, 
s'afonen i emergeixen...

Tres brolladors distints els fan compartir la mateixa terra, a prop, molt a prop, no es 
veuen però sí es perceben. 

Els solcs que dibuixen les muntanyes conviden les seves aigües despreses, separades 
per la mateixa distància que les faria donar-se la mà. 

Hi ha llum de tarda que es projecta ja baixa, l'ocàs esquitxa capriciós els entramats de 
branques de figueres, de noguers, de cirerers... i els raigs del sol taquen a ran de terra 
els  remolins  de  l'aigua  enlluernada,  obrint-se  pas  entre  les  sargueres  més 
despentinades.  

Veiem les aigües. I després, hi veiem els homes, vorejant cadascú un riu. Tres homes 
grans,  tres homes sols que fan cap a casa,  a  la fi  de la seva jornada,  el  camí de 
tornada. 
I per les aigües, les aigües, les aigües... els tres homes hi caminen, caminen, caminen.
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Els tres afluents són tendres aquí encara, perquè tot just emergits de les seves fonts 
d'origen, el tram alt pel que llisquen els és nou, les aigües, juganeres. Però el pas dels 
tres  homes  que  els  segueixen no  és  novell,  rebel·lant-se  anyenc.  I  així  mateix 
contrasta  la primavera en el paisatge amb  la tardor de les cares: embriac aromàtic 
d'espígol,  timó,  sadurija  i  romer  amb  mapes  d'aquests  tres  rostres  humans  que 
assenyalen camins tancats, impossibles de ser retornats.     
I si bé els tres rius anant distanciats se saben acompanyats, els tres homes,  ignorants 
de la seva proximitat, es pensen aïllats.
I és que, des de l'altura, als tres homes se'ls veu caminar sols. Caminen sols. Van sols. 
Sols...? 
Potser, no. 

A frec, no van sols. No del tot. Les seves vides els acompanyen, els seus pensaments 
els persegueixen, els batecs dels seus cors els empaiten i la seva justa única esdevé 
desenfrenada  per  cada  revolt  al  fons  de  les  seves  ànimes  quan  l'eco  dels  seus 
pensaments vol igualar la cursa de l'aigua. 

L'un va calm. Els saltirons de l'aigua entre els còdols repiquen pausats i clars; una 
composició, un cor de petits tambors incessants que no han de perdre mai el ritme 
d'on  el  seu cànon dolleja  fàcil  i  lleu,  propi  d'un  efluvi  jovenívol,  impropi  d'unes 
aigües mil·lenàries com les seves que esvaeixen entre les seves conques torrents de 
secrets dels homes i les dones que les voregen des de fa una eternitat. Com l'home 
que avui el camina, folrat d'anys que ja l'empresonen. Home petit, d'insignificança 
proporcionada,  ni  gros  ni  magre,  s'ha  mantingut  desapercebuda  l'harmonia  que 
l'aplega des del cap als peus, del coll al tors, dels cabells a les  extremitats, un tot que 
els anys no han deformat. Només  intensificat. Una figura comuna, un rostre freqüent, 
encaixat  a  la  perfecció  dins  la  contrada,  sense  sorprendre,  sense  accentuar,  sense 
l'atreviment per sobresortir  d'entre els colors del paisatge.  Acosta les mans al seu 
rostre per eixugar-se la mica de suor en l'esforç quotidià amb el què camina amb pas 
temperat. No té pressa. Tampoc no s'atura. El seu pas bascula al compàs del seu ànim. 
No va sol. L'acompanya la seva pena. Transita pel marge de la riba. Hi va perquè hi 
ha anat sempre i la força del costum el guia sense saber que tampoc no sabria fer una 
altra ruta. Abans n'eren dos. Però el cos d'ell ara tremola i amb prou feines fa de 
cuirassa;  dins,  la  flama de la vida,  amolla.  Lluita des de fa  dies per  mantenir-se. 
Sufocant-se, batalla amb el poc aler que li ha deixat l'absència d'Ella. Abans n'eren 
dos. I ara en són un. Ella, qui havia estat companya de camins, de fills, de tràfecs, de 
collites, de feines, de neus, de pluges, de sols, de llunes plenes i mitges, de recs i de 
sequeres... No volia deixar-la marxar sola, però per a passar aquest camí que hi ha 
més enllà, no s'hi ha admès més companyia. 
Ara ell camina. D'una passa a l'altra s'hi podria escoltar el silenci, un buit de l'aire, un 
sot del temps, un forat a l'ànima, però res no és mut perquè s'omple amb el so de 
l'aigua. L'home es fa seu aquest so i el batec del cor amb el dringar de l'aigua es 
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fonen.  A ell  li  puja la vida viscuda a la gargamella i  el  riu se li  escola entre els 
records. 
Ell mira des del camí les cascades detonants vers als tolls. Brollen,  brollen,  brollen. 
I  s'admira.  Tan estranya  li  resulta  la  impetuositat  de l'aigua,  amb la  seva  pròpia, 
nul·la.  
Potser, si anés a cercar-la a Ella entre les aigües?  Per un moment s'ho mira. I de 
l'emmirall de l'aigua s'hi trasllueix, venint del fons infinit de les pupil·les, la llum, 
petita, de la flama a punt d'extingir-se...  
Però escolta l'aigua, respira...
I resisteix, resisteix, resisteix la flama minvada però decidida. 
L'aigua  ha  contestat:  ha  de  continuar  el  camí,  tot  i  feble,  tot  i  sol,  tot  i  un,  ell 
continuarà el seu camí.    

Seguint l'aigua hi avança també per un altre dels rius germans, un altre home. La 
jornada feta al seu mas li va quedant enrere; davant, el descans, l'espera. Camina, 
diligent, de baixada, camina i camina trepidant, mentre esquiva el pedregam amb els 
seus  peus.  Les  seves  petges  s'arrosseguen  malgrat  l'agilitat  amb  la  que  cameja. 
Arrosseguen vives el munt d'anys amuntegats. Arrosseguen el fenàs i aquest fressar 
contrapunta el so d'aquesta altra aigua més trepidant, per més prima, més sinuosa. No 
hi ha amb prou feines pausa entre els refrecs del seu pas, el feix viscut no és una 
càrrega esclafant-lo contra el sòl, ans al contrari, i com si volgués fugir del clot que 
l'ha d'emparar aviat entre els taulons de la seva pròpia tomba, el seu ésser és pur nervi 
eixerit que l'espiga cap al cel i el fa esdevenir lleuger, lleuger, lleuger.
Lleuger. Tan lleuger que només l'acompanya la seva soledat. Va sol. Sol sempre. Pel 
camí. Per aquest camí i pel seu llarg camí caminat.  
Mirant en terra, els ulls enclotats des de la faç seca, arrossega amb l'esguard el rastre 
de les seves passes. Vigila les  traces pressents i oblida d'immediat les passades per 
només obsessionar-se amb les petges futures. Desancorat del rastre de la seva vida 
sense deutes, la impetuosa força del seu alè l'empeny només cap endavant.  
El sarró, penjat d'una espatlla, subjectat pel braç remagrit de pur nervi perquè no li 
rellisqui  del  cos  raquític  farcit  només  pel  tremp,  trontollant  a  cada  batzegada 
descendent, sortejant l'amunt i avall del terreny. Prement encarcarat els lligams del 
cordó espallussat, amb una mà nuosa d'ossos i tendrums que es disputen  el relleu 
entre les varices i les cicatrius que ja eren indolores en el seu origen, quan de primer 
la sang les provocara per qualsevol esgarrinxada de la terra i de les branques. Tacades 
de sang. I les mans no han vacil·lat mai en aturar el seu feinejar nerviüt i efectiu. La 
mà grossa, motllurada al pols de les eines, prem amb duresa la petita càrrega al sarró 
de les seves deixalles de cada dia, d'un altre dia més. Com tots els altres més dies.  
Un dia una totxana, un altre dia, una altra totxana i així, totxana sobre totxana, i dia 
sobre dia ha arribat a l'alçada de la seva seixantena amb la fe indiscutible de que 
demà, sí, demà trobarà el que tant ansieja. Camina i veu, sense ressentiment, que avui 
ja no podrà ser. Avui, ja acaba el dia, tornarà a la casa buida i les tasques domèstiques 
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ja no li permetran d'esperar res més. Però ho deixarà tot preparat, tot a punt, per quan 
arribi, per quan ho trobi, per quan ho senti. Per demà. Un bes. Per demà.  
L'hivern ha passat i cap bri humà ha fregat la seva pell. El mateix que l'hivern passat i 
l'anterior, i l'anterior, i l'anterior... El seu quefer aïllat, insistent entre les terres i les 
bèsties de les que pren dolça cura, l'incomunica. Passa el temps i la seva pell magra 
segueix ignorant l'embolcall humà. 
El treball perseverant, el tarannà feréstec, la natura tossuda, el geni parc en la paraula, 
i així la seva comunicació amb l'altre esdevé rasa. Pel mateix camí trepitjat, potser, un 
bon dia escàs. Un baixa'm amb el tractor les ametles sense gaires favors. Un ha fet 
fred aquesta matinada tot dit de passada... Paraula dita a l'aire, no pas a la cara... Mots 
banals. També imprescindibles, ineludibles. No ha calgut encaixada de mans per cap 
nouvingut, no hi ha hagut abraçada d'un germà, no hi ha hagut frec forçat entre la 
multitud, no hi ha hagut cap moixaina infantil, no hi ha hagut cap presa del seu braç 
per anar a la missa femenina. 
I ell, camina, camina i camina cap a demà. 
Només un cop malalt es sotmet al reconeixement dels destres i aquest és el darrer traç 
que recorda la seva pell, d'haver-hi sentit el palp d'una mà que no fos la seva.
Treballa, treballa, treballa... I somia. 
Talment si hi hagués mai una crisàlide atrapada en el seu capoll,  dels seus ulls brolla 
inesgotable, l'esperança. La seva pell eixuta no ha ressecat el seu esperit i ell hi creu, 
hi creu, hi creu. D'alguna banda sortirà al mig del seu pas la companyia crònicament 
mancada.  Endavant,  sempre  endavant  els  seus  dits  escarransits  no  han  deixat 
malmetre  el  seu goig,  ni  els  plecs esbarriats  del  seu front  han permès al  seu alè 
decaure malaltís per la resignació.   
Demà si que arribarà: el bes. Un sol bes. Un de sol.    

El germà que ens manca té les aigües vigoroses; el seu home però,  va feixuc. Els 
plecs  blans  del  seu  cos  trontollen  a  cada  pas  d'elefant,  arítmics amb  l'esbufec 
accelerat que provoca el seu balb descens.  Una cama arrossegada i l'esquena corba 
pels anys de carregar-se ell mateix a la pròpia esquena. 
No va sol. L'acompanya la seva responsabilitat. 
Un nen. 
L'home i el nen. 
L'home  s'endarrereix  a  contravoluntat,  el  nen,  saltirona  capdavanter.  El  fill  d'un 
germà mort, el fill a qui, abans, una mare ja li hagué marxat. 
I ara, per a l'home coix que voreja gambant, el pes del seu cos és equiparable al pes 
de la  seva responsabilitat.  Les natges pesades el  fan sortejar  la  vora del  riu amb 
dificultat. Vol equiparar-se al ritme del nen i no pot, no pot, no pot... 
El nen juganer es distancia, es va girant de tant en tant per guaitar-lo i se'l  mira. 
Somriu.  Li  riu.  I  l'home,  a  qui  els  veïns només reconeixien la  lletjor  dels  deutes 
anteriors per tota una vida tan sorrera com els seus propis membres, ara s'alleuja. 
L'oposició esdevé atzarosa; el nen, tornant-se a girar, aliè a la visió grollera que els 
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ulls dels altres sempre regiren, veu en l'home el bressol de les seves vetlles.  
I el seu sobrepès pren sentit. Aquella grandària que l'immobilitzava antany, resulta 
d'una  essència  desgavellada,  desdibuixada,  plena  d'afronts  grollers  i  sens  sentit, 
divagant entre cercles perduts,  falsament envoltat per companys d'embriac, de joc 
brut. Bruta també la imatge de l'ànima que tornava l'espill on no s'atrevia a mirar-s'hi 
dues vegades. I cada deformitat del seu volum explicava una brega, cada malura del 
seu cos parlava d'una batussa durant les albades tèrboles. Cada ganyota plegada pel 
greix solcant  el  seu rostre,  contava l'acidesa dels seus nombrosos,  inconfessables, 
encontres.  Emboirat  per  la  foscor  a  punt  d'esdevenir  eterna,  ensomicat  per  les 
ràfegues cícliques d'un anar i venir sense trobar-se més que a ell mateix, sol, sempre 
sol, el fill del germà mort, assedegat de tendreses encara, el mirà. I tota la discapacitat 
motriu que l'entorpia, resum de les seves creuades antigues, mudà en destra. 
El nen no va tenir temps de saber-se sol.  L'home li tornà la mirada i des del seu 
silenci, li digué, sí. Que ells, que n'eren dos, es farien de nou, en un, d'únic. Que ells, 
que fins aleshores n'havien sigut dos de dispars, fondrien els seus trossets de solitud 
per fer-ne un, un de sencer.   
El Cadell  s'avança pel tram, inconscient del seu avantatge, coneix el seu camí tot 
cantussejant la tornada a raser, mentre l'home que l'està perdent de vista, ja només 
escolta el monòleg del seu parloteig, allunyant-se-li, allunyant-se-li, allunyant-se-li...
S'està  esvaint  el  so  desendreçat,  lleuger,  infantívol,  tot  fent  contraveu  amb  el 
gargoteig de l'aigua, alhora que el lligam amb el nen esdevé una corda tibada, i la 
vida que l'home hi aboca en ell, camina de puntetes, qual funambulista, segura, bella, 
lluminosa... Mancada de xarxa.   
Sua, esbufega, s'ofega.  Ell  ara ja no el podrà enxampar. Emprèn l'aire una i  altra 
vegada, no vol afluixar la marxa, el desnivell el refrena, però ell hi camina. 
Camina, camina, camina...
    

El sol s'ha apostat. El capvespre tardà de l'abril humit regna en aquest cel sense fi que 
resistint-se tot fugint d'ennegrir-se, ja li és arribada l'hora. Una lluna mora, fina com 
un fil, talment dibuixada amb guix blanc pel pols espontani d'un infant, hi flota. Els 
núvols  la  bressolen  pinzellats  fins  a  l'infinit,  per  la  sorprenent  bellesa  que  també 
provoca, la paleta dels grisos.    

Les tres aigües acollides per la penombra es convoquen, fan una crida a la lluna i la 
invoquen perquè d'aquest conjur, en brolla el seu coratge.
I l'emanen cap als seus homes. 
Aquells tres homes, sense ser germans, cada home pel seu riu, que hi caminen... 
Caminen. Caminen. Caminen.
A ells, als fills d'aquestes aigües, als fills de la terra dels seus marges. 
I perquè ells escolten el mateix brogit de l'aigua, queden units pel mateix coratge. El 
coratge  de  viure,  encarant-se,  ferms,  a  aquelles  altres,  que  s'han  rendit  sense 
esperança. 



                        La Invocació de les Aigües                                  Relat de Marta Momblant Ribas 6

La nit caiguda esborra els camins, els homes ja han arribat a casa. La llar d'aquestes 
tres vides que s'han esllavissat, es perpetua. 

Homes emparentats per una mateixa veu, aigües agermanades per un mateix cant.

I les aigües que no s'aturen, satisfetes de la seva invocació, encara transiten guiades 
sense por per la foscor tancada. La distància que ha apropat els tres  rius germans 
durant  la  seva  arrel  primera,  s'engrandeix,  la  terra  que  els  ha  vorejat  durant  el 
vertiginós tram de baixada, s'eixampla. 

A l'albada, quan la intuïció d'una nova jornada es lleva, quan les tres aigües fluctuen 
amables a peu pla i han deixat enrere la vall, s'acomiaden. 

Són l'Algars, l'Ulldemò i el Matarranya. 

L'Ulldemò i el  Matarranya mesclaran les seves aigües i  amb les ànimes xuclades 
resseguiran el camí plegades. Després els dirà adéu l'Algars, allunyant-se al biaix.

I de tres que n'eren, ara en lliscaran dos. 
Dues aigües seran acollides per la seva Mare de Déu.
I al gran Ebre, abocaran, plegades, la força del seu coratge. 

Marta Momblant Ribas
Beseit, Maig del 2009 
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