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Per a qualsevol obra hi ha una infinitat de variants 

possibles. A les pàgines titulades Thomas l’Obscur, 

escrites a partir del 1932, lliurades a l’editor pel 

maig del 1940 i publicades el 1941, la present 

versió no hi afegeix res; ara bé, com que els en treu 

una part considerable, es pot dir que és una altra, 

fins i tot una de nova, però alhora ben bé igual, si  

és que ens és lícit de no distingir entre la figura i 

allò que n’és o creu que n’és el centre, cada vegada 

que la figura sencera només expressa en si mateixa  

la recerca d’un centre imaginari.
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I

Thomas es va asseure i va mirar la mar. Va estar-se immò-

bil una estona, com si hagués vingut per observar els 

mo viments dels altres nedadors, i encara que la boira li 

impedia de veure-hi gaire lluny, es va quedar tot obstinat amb els 

ulls fits en aquells cossos que suraven difícilment. Després, com 

que una ona més forta l’havia tocat, va baixar, ell també, pel pen-

dent de sorra i va lliscar fins que va entrar dins dels remolins, que 

de seguida el van submergir. La mar estava tranquil·la, i Thomas 

estava acostumat a nedar una bona estona sense cansar-se. Avui ha-

via triat, però, un itinerari nou. La boira amagava la riba. Un núvol 

havia baixat damunt la mar i la superfície es perdia en una lluïssor 

que semblava l’única cosa vertaderament real. Uns remolins el sac-

sejaven, tot i que no tenia la sensació d’estar enmig de les ones i 

de rodar entre elements coneguts. La certesa que l’aigua mancava 

feia fins i tot que el seu esforç per nedar es convertís en un exercici 

frívol que només li aportava desànim. Potser li hauria bastat domi-

nar-se per foragitar aquells pensaments, però com que les mirades 

no se li podien aferrar a res, creia contemplar el buit amb la inten-

ció de trobar-hi algun ajut. Va ser aleshores quan la mar, esvalotada 

pel vent, es va desfermar. La tempesta l’enterbolia, la dispersava 

per regions inaccessibles, les ràfegues tragiraven el cel i, al mateix 
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temps, hi havia un silenci i una calma que feien pensar que tot ja 

havia estat destruït. Thomas va mirar d’alliberar-se de les onades 

fades que l’envaïen. Un fred molt viu li paralitzava els braços. L’ai-

gua girava en terbolins. ¿Era allò realment aigua? Ara l’escuma li 

voleiava davant dels ulls com volves blanquinoses, ara l’absència de 

l’aigua li agafava el cos i l’arrossegava amb violència. Va respirar més 

a poc a poc, durant una estona va guardar dins la boca aquell líquid 

que les ràfegues li llançaven contra el cap: dolçor tèbia, beuratge 

estrany d’un home mancat de gust. Després, ja sigui pel cansament 

o bé per una raó desconeguda, els membres li van produir la ma-

teixa sensació d’estranyesa que l’aigua en què rodaven. D’entrada 

aquesta sensació li va semblar gairebé agradable. Mentre nedava, 

seguia amb una mena de somieig en què es confonia amb la mar. 

L’embriaguesa de sortir de si, de lliscar dins el buit, de dispersar-se 

en el pensament de l’aigua, li feia oblidar qualsevol neguit. I fins i 

tot quan aquesta mar ideal en la qual ell s’anava transformant més 

i més íntimament s’hagué transformat, ella també, en la vertadera 

mar en què estava com negat, no es va trasbalsar tant com hauria 

calgut: hi devia haver alguna cosa insuportable en el fet de nedar 

així, a l’aventura, amb un cos que li servia només per pensar que 

nedava, però sentia també un alleujament, com si hagués descobert 

per fi la clau de la situació, i com si per a ell tot es limités a conti-

nuar el seu viatge interminable amb una absència d’organisme en 

una absència de mar. La il·lusió no va durar pas gaire. Li va caldre 

gronxar-se d’una banda a l’altra, com una nau a la deriva, dins l’ai-
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gua que li donava un cos per nedar. ¿Una sortida? ¿Lluitar per no 

ser emportat per l’ona que era el seu braç? ¿Enfonsar-se? ¿Negar-se 

amargament en un mateix? Aquell hauria estat certament el mo-

ment d’aturar-se, però li quedava una esperança i encara va nedar 

com si en el fons de la seva intimitat restaurada hagués descobert 

una nova possibilitat. Nedava, monstre mancat d’aletes. Sota un 

microscopi gegant es convertia en un amàs emprenedor de cilis 

i de vibracions. La temptació va prendre un caràcter ben insòlit, 

quan, de la gota d’aigua, va mirar d’escapolir-se cap a una regió 

vaga i tanmateix infinitament precisa, una mena de lloc sagrat, tan 

apropiat per a ell mateix que en tenia prou de ser-hi per ser; allò 

era com un forat imaginari en el qual s’enfonsava, perquè, ja abans 

de ser-hi, la seva empremta hi havia estat marcada. Va fer, doncs, un 

darrer esforç per ficar-s’hi del tot. La cosa no li va costar pas gaire, 

no va topar amb cap obstacle; es retrobava, es confonia amb ell ma-

teix en instal·lar-se en aquell lloc on ningú més no podia penetrar.

Finalment va haver de tornar. No li va ser difícil de trobar el camí, 

i es va posar dret en un redol que uns quants nedadors feien servir 

per capbussar-se. El cansament havia desaparegut. Continuava sen-

tint dins les orelles una mena de bonior i una mena de coïtja dins els 

ulls, tal com era d’esperar després d’una estada massa llarga dins 

l’aigua salada. Se n’adonava cada vegada que es girava cap a l’estrat 

sense fi damunt del qual es reflectia el sol i intentava reconèixer en 

quina direcció s’havia allunyat. Tenia aleshores un autèntic tel da-

vant la vista i distingia tota mena de coses en aquell buit tèrbol que 
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travessava febrilment amb la mirada. A força de sotjar, va descobrir 

un home que nedava molt lluny, mig perdut sota l’horitzó. A una 

distància com aquella, el nedador se li escapava contínuament. El 

veia i ja no el veia més, i tanmateix tenia la sensació de seguir-ne 

totes les evolucions: no tan sols de percebre’l en tot moment, sinó 

també d’estar prop d’ell d’una manera ben íntima i com no hauria 

pogut estar-ne per cap altre contacte. Es va quedar una bona estona 

mirant i esperant. Hi havia en aquella contemplació una cosa dolo-

rosa que era com la manifestació d’una llibertat massa gran, d’una 

llibertat obtinguda per la ruptura de tots els lligams. La cara se li va 

torbar i va agafar una expressió ben poc comuna.
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II

Finalment va decidir girar l’esquena a la mar, i es va ficar dins un 

bosquet on es va estirar després d’haver fet unes quantes passes. El 

dia s’esllanguia; gairebé ja no hi havia llum, però encara es podien 

veure amb prou nitidesa uns quants detalls del paisatge i, en par-

ticular, el turó que limitava l’horitzó i que brillava, despreocupat  

i lliure. El que inquietava Thomas era que estava ajagut allà, da-

munt l’herba, amb el desig d’estar-s’hi molt de temps, encara que 

a quella postura li estigués prohibida. Com que es feia fosc, es va 

pro var d’aixecar i, amb les dues mans recolzades a terra, també 

hi va posar un genoll, mentre l’altra cama es balancejava; després 

va fer un moviment brusc i va aconseguir de mantenir-se a peu 

dret. Ja s’havia alçat del tot. La veritat és que hi havia, en la seva 

manera de ser, una indecisió que deixava un dubte en tot allò que 

feia. Així, tot i que tenia els ulls clucs, no semblava que hagués 

renunciat a veure-hi dins les tenebres; més aviat era el contrari. 

Igualment, quan es va posar a caminar, qualsevol hauria dit que no 

eren les cames sinó el desig de no caminar allò que el feia avançar. 

Va baixar a una mena de soterrani que d’entrada li va semblar prou 

ample, però que ben aviat li va resultar d’una exigüitat extrema: 

cap endavant, cap endarrere, cap a dalt, pertot on dirigia les mans 

topava brutalment amb un mur tan sòlid com una paret de ma-

ons; de per totes bandes el camí li era barrat, a tot arreu hi havia 

un mur infranquejable, i aquest mur no era l’obstacle més gran, 
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calia comptar també amb la seva voluntat que estava ben decidida 

a deixar-lo dormir allà, en una passivitat semblant a la mort. Un 

deliri. Amb aquesta incertesa, mentre cercava a les palpentes els 

límits d’aquella fossa amb volta, va arrambar el cos contra l’envà i 

es va posar a esperar. El dominava la sensació de veure’s empès cap 

endavant pel rebuig d’avançar. Així doncs, de tant que l’ansietat 

li mostrava clarament el que passaria, no es va sorprendre gaire 

quan un poc més tard es va veure transportat unes quantes passes 

més enllà. Unes quantes passes: costava de creure. El tram avançat 

devia ser més aparent que no pas real, perquè, en no distingir-se 

aquest nou lloc de l’anterior, hi retrobava les mateixes dificultats, 

i era en certa manera el mateix lloc des del qual s’allunyava per 

por d’allunyar-se’n. En aquell instant Thomas va cometre la im-

prudència de donar una ullada al seu voltant. La nit era més fosca i 

més desagradable del que es podia esperar. La foscor ho tapava tot, 

no hi havia cap esperança de travessar aquelles ombres, tot i que la 

seva realitat es podia copsar mitjançant una relació d’una intimitat 

trasbalsadora. El primer que va observar va ser que encara es podia 

servir del cos, en particular dels ulls; no és que veiés res, sinó que 

el que mirava a la llarga el posava en contacte amb una massa noc-

turna que percebia vagament com si fos ell mateix, i que l’amarava. 

És clar que tan sols va formular aquesta observació a tall d’hipòtesi, 

com un punt de vista còmode, però al qual estava obligat a recórrer 

per la necessitat d’haver d’aclarir aquelles noves circumstàncies. 

Com que no disposava de cap mena de mitjà per mesurar el temps, 
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va deixar passar segurament unes quantes hores abans d’acceptar 

aquella nova manera de veure, però li va semblar com si de segui-

da el temor l’hagués vençut, i amb una sensació de vergonya va 

alçar el cap acollint la idea que rondava: a fora d’ell, hi havia una 

cosa semblant al seu propi pensament, una cosa que podria arribar  

a tocar amb la mirada o amb la mà. Una fantasia repugnant. Aviat 

la nit li va parèixer més fosca, més terrible que cap altra nit, com si 

realment hagués sortit d’una nafra del pensament que ha deixat de 

pensar-se a si mateix, del pensament que una cosa diferent del pen-

sament ha pres irònicament per objecte. Era la nit mateixa. Imatges 

que conformaven aquella foscor el submergien. No veia res i, en 

lloc de sentir-se aclaparat, d’aquella manca de visió en feia el punt 

culminant de la seva mirada. El seu ull, que no servia per veure-hi, 

adquiria unes proporcions extraordinàries, creixia d’una manera 

desmesurada i, escampant-se en l’horitzó, deixava penetrar la nit 

en el seu centre per tal de rebre’n el dia. Així, amb aquell buit, 

la mirada i l’objecte de la mirada s’acabaven mesclant. Aquest ull 

que no veia res no tan sols copsava alguna cosa, sinó que fins i tot 

copsava la causa de la seva visió. Veia com a objecte allò que feia 

que no hi pogués veure. I la seva pròpia mirada entrava dins ell 

amb la forma d’una imatge, en el moment en què aquesta mirada 

era considerada com la mort de tota imatge. A Thomas, això li va  

dur noves preocupacions. La soledat ja no li va semblar tan comple-

ta, fins i tot va tenir la sensació que una cosa real havia topat amb ell, 

i que tractava de ficar-se-li a dins. Potser hauria pogut interpretar 




