Invitano al suicidi
i

D i b u i x d'Alfonso Ruano.

Femando Lara

e'n récordes ara de quan,
sent encara petit, vares mirar aquell grup d'homes
que eren a la platja i et vares prometre a tu mateix:
Mai no seré com ells. Ni seré calb ni tendré panxa.
arribas

Si

a ser així, em suicidaría.

Te'n récordes ara, perqué estás
veient per Tordlnador les fotografíes
que acabes de rebre i que t'esclaten davant dels ulls. Aquest individu, sense a
penes cabells I amb el greix rebentant
la camiseta, aquest individu que somrlu
com un babau en la fotografía d'equip
abans del partit, aquest inútil que aixeca amb poca manya la cama a Talçada
d'una pilota mes o menys propera,
aquest ets tu, aqüestes el teu eos, aquest
és el reflex d'allô en qué físlcament t'hasconvertit. Mal no haurles d'haverjugat el "partit benéflc entre artistes I toreros" en el qual, al final, h¡ vares participar per complaure ais qui, amb especial insistencia, t'hi havien convida!

T'hi hauries d'haver negat, amb la matelxa determinado que poses a ocultar
la teva edat a tot el món; mai no haurles d'haver dir que sí a la befa de mostrar en públlc alió que tant de rebuíg et
provoca cada dia veure en el mírall del
lavabo o que et repeTleíx quan arriben
les vacacíons de Testíu.
¿I tu t'atreveíxes a anomenar-te actor,
amb aquest eos, deformat pels anys, per
una vida no precísament sana; aquest eos
del qual un día te'n vares sentir orgullos
i al qual t'has atrevít a sotmetre a la seminuesad'unequlpatgedefutbol; aquest
eos que veus reproduír-se en desenes d'imatges flxant-ne el rídícul per sempre?
Hi sobra i h¡ falta de tot, en unes carns ja
fláccldes, decadents peí pas del temps,
subjectes a un procés de deterlorament
que sempre et vares entossudlr a negar
perqué serles capaq de reslstir-lo, perqué
s'ha de vencer

el eos, i no que ell et ven-

da tu, perqué un sap com controlar
minar

el propi

i do-

físic i altres teorles amb

qué cercaves autoconvéncer-te.

Mira't de veritat, pobre allot, en
aquesta imatge en qué un jovencá espigat, atlétic, que ben bé podría fill teu,
t'acaba de deíxar en térra després d'un
bon dríblatge. Que no la vegí cap productor, cap director, perqué sí ja a penes et criden per interpretar cap paper,
deíxaran de fer-ho defínitívament. Recorre a Meflstófll, per si II queda qualque racó en aquest infern en qué no
creus ¡ que et torní, Faust de vía estreta, alguna engruna de la perduda I llunyana felicitat.
Te'n récordes, ara, d'aquella promesa de nin i decldeixes que hi has de
respondre. Si la infancia és Túnica patria verdadera, també és la térra a la
qual s'ha de romandre f¡del, el moment
al qual s'ha de retre justicia compllnt
els compromisos que aleshores es varen
contreure. I encara no saps com ni quan
exactament ho farás, pero, en aquest
¡nstant, ja no et queda cap dubte que
el suicidi és la teva única sortlda posslble. iií

