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B Α R C Ε L Ό Ν Α 

Παρίσι-Βαρκελόνη. Ο συρμός αφήνει το σταθμό Οστερλίτς 
στις δώδεκα και μισή ακριβώς, καταβροχθίζοντας το ομιχλώ-
δες σκηνικό, το κατάστικτο από μακρινά φώτα, τρυπώντας 
και κομματιάζοντας τη νύχτα. Με τις νέες χαράξεις, τα υπερ-
σύγχρονα τρένα μεγάλων ταχυτήτων και τις διακρατικές συν-
δέσεις, είναι σίγουρο ότι αυτό το δρομολόγιο θα καταργηθεί. 
Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό, μπορώ μόνο να ταξιδεύω 
όσο υπάρχει. Έξω πολύ σκοτάδι και μέσα υπερβολικά πολλά 
φώτα, κι έτσι δεν μπορώ να δω τίποτα απ’ το τοπίο. Άλλωστε 
δεν πιστεύω ότι μέσα στη μονοτονία της παρισινής επαρχίας 
μπορεί να κρύβεται καμιά σοβαρή έκπληξη, τουλάχιστον για 
μένα. Είναι και η κούραση που με τυλίγει και με σπρώχνει σε 
μια ανήσυχη –δεν ξέρω γιατί– παραίτηση από τα γύρω συμ-
βαίνοντα, κι ενώ ο ρυθμικός ήχος των τροχών συναρπάζει τ’ 
αυτιά μου και μπαίνει μέσα μου, ακούω την κοιλιά μου ν’ ακο-
λουθεί σαν ταμπούρλο το ρυθμό. Σιγά σιγά όλο μου το σώμα 
συγχρονίζεται και βυθίζομαι σ’ έναν πρόωρο για τα δικά μου 
δεδομένα ύπνο. Συνήθως διαβάζω κάτι ή ακούω μουσική, ή τέ-
λος χαζεύω στο κινητό, ευθυγραμμισμένος με τον παγκόσμιο 
πληθυσμό ως προς την αντίληψή του για το τι είναι είδηση 
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και τι όχι, τι πληροφορία και τι σκουπίδι, τι διασκέδαση και τι 
χονδροειδής φάρσα, τι προσωπικό και τι δημόσιο, τι δικό μου 
και τι του άλλου κόσμου. Και το τρένο, μια αλληγορία που πάει 
βαθιά στην περιοχή του ασυνείδητου και μετά βγαίνει στην 
επιφάνεια, σιγά σιγά, καθώς γέρνω κλείνοντας τα μάτια στο 
δερμάτινο μαξιλάρι της κουκέτας. 

Η πρώτη αίσθηση είναι ένα αφόρητο κρύο. Κρύο που σπάει 
τα κόκαλα, διατρέχει σαν παγωμένο ρεύμα το δέρμα, δαγκώ-
νει τη σάρκα, συστέλλει μέχρι ασφυξίας τους μυς και καίει τα 
σωθικά. Είναι σαν να συνέρχομαι από κάτι βαρύ, και το κρύο 
είναι το μόνο που είμαι ικανός να σκεφτώ. Γύρω μου σχεδόν 
απόλυτο σκοτάδι, και αυτό που μόλις διακρίνω είναι μια χα-
ραμάδα φωτός με κολλημένη επάνω της τη σκόνη, μια σκόνη 
διάσπαρτη βέβαια παντού, αλλά εδώ σ’ αυτό το χώρο είναι και 
κάτι παραπάνω: ένα κολλώδες αεροζόλ. Σιγά σιγά αρχίζουν να 
διαμορφώνονται σκιές, και μόλις το μάτι έχει κάπως εξοικειω-
θεί, αντιλαμβάνομαι ότι είναι σκιές ανθρώπων. Δεν κινούνται, 
είναι χαμηλά, άρα υποθέτω πως είναι στο πάτωμα, πως είναι 
σκοτωμένοι ή κοιμούνται. Διαισθητικά προσπαθώ να καταλά-
βω πού βρίσκομαι, αλλά πολύ γρήγορα, από το ρυθμικό παλμό 
και το θόρυβο που έρχεται απ’ το πάτωμα, συμπεραίνω ότι εί-
μαι σε βαγόνι τρένου, φορτηγό. Από τη μυρουδιά επίσης, κάτι 
ανάμεσα σε πίσσα, κάτουρο και ξίγκι, εκτιμώ πως πριν από 
μας ήταν εδώ μέσα ζώα ή κάποια αντίστοιχη οργανική ύλη 
που έχει ανακατέψει το διαθέσιμο αέρα με τις αναθυμιάσεις 
κάποιας αποσύνθεσης. 

Αγωνίζομαι να σηκωθώ, αλλά τα πόδια μου δεν με βαστά-
νε και πέφτω πάλι στο πάτωμα, πάνω σε μια ανθρώπινη μάζα 
που ξυπνάει για λίγο με κάποιο μουγκρητό, υποθέτω βρίζο-
ντας, αλλά δεν ξέρω τη γλώσσα. Συνειδητοποιώ ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα στο δεξί μου πόδι, κι από το αίσθημα ενός 
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πόνου που έρχεται απ’ αλλού, κι όχι δηλαδή απ’ το αδύναμο 
μέλος, αρχίζω να καταλαβαίνω πως μου λείπει τουλάχιστον το 
μεγάλο δάχτυλο κι ότι το άκρο του ποδιού μου είναι σχεδόν 
αναίσθητο και τυλιγμένο με πανιά, ίσως και με κάποιο δέρ-
μα που αντικαθιστά το ανύπαρκτο και άχρηστο, υπ’ αυτές τις 
συνθήκες, παπούτσι. Διαπίστωσα επίσης ότι το ένα αυτί μου 
ήταν μάλλον κομμένο, γιατί ένιωθα ένα απίστευτο κενό στη 
θέση του και ένα αφόρητο κάψιμο καθώς προσπαθούσα να 
επανέλθω στον κόσμο. Ξαφνικά μου ήρθε η τρελή ιδέα πως 
ήμουν ο Βαν Γκογκ. 

Κάποια στιγμή, μπήκε μέσα στο βαγόνι ένας άνδρας με 
καπέλο ουσάνκα, μπότες και μακριά χλαίνη με γούνα. Από το 
ντύσιμο και το τουπέ καταλάβαινες πως ήταν κάποιος με ρόλο 
επιτελικό. Άναψε το φως κι άρχισε να κλοτσάει έναν έναν τους 
επιβάτες. Προφανώς για να δει από τις αντιδράσεις αν ήταν 
ακόμα ζωντανοί. Μερικοί απ’ αυτούς φορούσαν χειροπέδες. 
Άλλους τους είχαν δέσει από το πόδι με αλυσίδα. Εμένα και 
τον διπλανό μου μας είχαν ελεύθερους. Είπε κάτι στα ρωσι-
κά, κλείδωσε την πόρτα κι έφυγε. Συμπέρανα πως ήμασταν 
κρατούμενοι. Άρχισα να διακρίνω μερικές φυσιογνωμίες. Δεν 
γνώριζα σχεδόν κανέναν. Ένας στο βάθος ήταν ακόμα ξαπλω-
μένος, μου θύμιζε τον Τρότσκι. Ένας άλλος, δίπλα του, έμοιαζε 
με τον Ραμόν Μερκαντέρ, τον είχα δει ένα βράδυ στα γραφεία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη μαζί με τη μάνα 
του την Καριδάδ. Δεν καταλάβαινα βέβαια τίποτα από το σκη-
νικό. Ρώτησα τον διπλανό μου. Μου απάντησε στα γαλλικά. 
Είπε πως λεγόταν Ιλία Έρεμπουργκ, ήταν Ρώσος δημοσιογρά-
φος και έκανε πολεμικό ρεπορτάζ. Ο πόλεμος είχε τελειώσει 
και οι «επίορκοι», έτσι τους χαρακτήρισε –ίσως μ’ έναν τόνο 
σαρκασμού– επρόκειτο να δικαστούν στη Μόσχα για κάποια 
προφανώς αντικομματική συμπεριφορά και «εσχάτη προδο-
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σία», το στάνταρ κατηγορητήριο. Κι ο Μερκαντέρ; Α, αυτός 
είναι ο δολοφόνος του Τρότσκι! Αυτός δηλαδή που θα τον 
δολοφονήσει στο Μεξικό. Αυτό όλος ο κόσμος το ξέρει, του-
λάχιστον στην Ισπανία. Τον Τρότσκι πού τον βρήκανε; Πρέ-
πει να ερχόταν από τη Νορβηγία καθ’ οδόν προς το Παρίσι. 
Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, άλλαξε το σχέδιο. Δεν θα πάει 
τώρα στην Ισταμπούλ. Και γιατί τους έχουνε μαζί; Ειλικρινά 
δεν ξέρω. Υποθέτω γιατί πρέπει το θύμα να εξοικειωθεί κά-
πως με τον δολοφόνο του. Αυτό μάλλον κάνει πιο εύκολη την 
επιχείρηση. 

Εσένα πώς σε λένε; Χαβιέ. Το άλλο; Παστόρ. Και γιατί σε 
φέρανε; Πού να ξέρω, δεν θυμάμαι. Ίσως επειδή ήμουν αναρ-
χικός. Δεν ήσουν ο μόνος. Από πού είσαι; Από τη Βαρκελόνη. 
Α, τι μέρες κι αυτές! Μου ’τυχε να περάσω πολλές φορές από 
τον ίδιο δρόμο, πηγαίνοντας από τη Βαρκελόνη στο μέτωπο, 
διαβαίνοντας από τις ίδιες καταλανικές πολιτείες – την Ιγκου-
αλάντα, την Τάρεγκα, τη Λέριντα. Στην Τάρεγκα υπήρχε ένα 
καφενείο με την επιγραφή: «Το μπαρ του Κροπότκιν»· εκεί οι 
θαμώνες συζητάγανε την πολιτική του Κομπανίς*, την οργά-
νωση ερασιτεχνικών παραστάσεων, τα οικογενειακά σκάν-
δαλα. Η Καταλονία φαινότανε σμαραγδένια –με τα αμπέλια 
της, τους κήπους της, τα περιβόλια της–, κάθε κομμάτι γης 
είχε καλλιεργηθεί με αγάπη. Τα χωριά θυμίζανε πόλεις: πα-
ντού υπήρχαν καφενεία και λέσχες, στους δρόμους έκαναν 
τον περίπατό τους κομψοντυμένες κοπέλες. Και ξαφνικά, όλα 
αλλάζανε: έμπαινες στην κοκκινωπή βραχώδη έρημο της Αρα-
γονίας. Εδώ σπάνια έβλεπες τρία ή τέσσερα σκονισμένα λιόδε-
ντρα. Το καλοκαίρι έκανε αφόρητη ζέστη, το χειμώνα έπνεαν 
παγωμένοι άνεμοι. Στον άδειο δρόμο με τις πολλές στροφές, 
συναντούσες πού και πού κανέναν χωριάτη πάνω στο μικρό 
του γαϊδουράκι. Οι πεινασμένες κατσίκες έψαχναν το λίγο 
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χορτάρι που είχε κρυφτεί ανάμεσα στις πέτρες για να προ-
φυλαχτεί από τον καυτό ήλιο. Τα χωριά ήταν χτισμένα στις 
πλαγιές των γυμνών βουνών, τα σπίτια είχαν το ίδιο χρώμα 
με τα βουνά. Περνώντας από τη δημοσιά, έβλεπες τοίχους με 
τρύπες αντί για παράθυρα, έτσι που νόμιζες πως οι κάτοικοι 
παρατήσαν τα χωριά και φύγανε. 

Εσύ τι έκανες στην Καταλονία; ∆ίναμε κινηματογραφικές 
παραστάσεις για εμψύχωση των μαχητών. Σε πλατείες –ένας 
άσπρος τοίχος χρησίμευε για οθόνη–, σε καμιά εκκλησία που 
είχε σωθεί σαν από θαύμα και σε εστιατόρια. Οι αναρχικοί λα-
τρεύανε τον Τσαπάγιεβ. Μετά την πρώτη βραδιά, κόψαμε το 
τέλος του φιλμ: οι νεαροί μαχητές δεν μπορούσαν να παραδε-
χτούν το θάνατο του ήρωα. Κατάλαβα γι’ άλλη μια φορά πως 
η τέχνη απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην καρδιά. Οι αγρότες 
παρακολουθούσαν τον Τσαπάγιεβ με άλλα μάτια. Ερχόντου-
σαν συχνά μετά την προβολή και σου λέγανε πως ευχαριστούν 
τον Ρώσο κομισάριο επειδή απαγόρευσε να κατασχεθούν τα 
γουρούνια, με παρακαλούσαν να του γράψω για τα απαράδε-
κτα πράγματα που γίνονται στο χωριό τους – γι’ αυτούς το 
φιλμ ήτανε ντοκιμαντέρ, ήτανε σίγουροι πως ο Τσαπάγιεβ και 
ο Φουρμάνοβ ζούνε ακόμα στη Μόσχα. 

Με τη φλυαρία του Έρεμπουργκ άρχισα κάπως να συνέρ-
χομαι, όχι απ’ τους πόνους, αλλά να ξαναβρίσκω τη μνήμη μου. 
Ήμασταν στο αυτοκίνητο και οδηγούσε ο Βαράν. Μπροστά 
μας διαγράφτηκε το περίγραμμα της Βαρκελόνης κόντρα στο 
φως ενός κιτρινιάρικου δειλινού και μετά από ένα δρόμο με 
πολλές στροφές με κατεύθυνση την άνω πόλη μπήκαμε στη 
συνοικία Βαλβέρδε. Σε λίγο, πνιγμένη στα δέντρα και τα αναρ-
ριχητικά, ακλάδευτα ως φαίνεται εδώ και καιρό, ανάμεσα σε 
παρατημένα κιόσκια και αλέες με αγριόχορτα που είχαν κατα-
κλύσει το μονοπάτι, ξεπρόβαλε η παλιά βίλα, λίγο απόκοσμη 
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και τρομακτική, ίσως όμως ήταν ιδέα μου. Ο Βαράν κάπνιζε 
συνεχώς και έψαχνε να βεβαιωθεί πως το όπλο του ήταν στη 
θέση του, ένα παλιό ρεβόλβερ. Ο Βαράν είπε ότι δεν σε προ-
δίδει ποτέ. Του είπα ψυχραιμία, όλα θα είναι πολύ σύντομα. 
Έσβησε τη μηχανή και ετοιμάστηκε να κατέβει. Με ρώτησε τι 
ώρα ήταν και πριν προλάβω ν’ απαντήσω τον είδα να γέρνει 
αιμόφυρτος πάνω στο τιμόνι με τρεις σφαίρες στον κρόταφο. 
Καθώς οι σφαίρες έπεσαν κάπως πλάγια, τα συντρίμμια από 
το μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου σκόρπισαν σαν ατσάλι-
νη βροχή μαζί με αίματα στο πρόσωπό μου. Ύστερα ένιωσα 
τέσσερα χέρια να με τραβάν έξω απ’ το κάθισμα κι ένα σκλη-
ρό χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μ’ έκλεισαν σ’ ένα 
δωμάτιο όπου έγινε κάτι σαν ανάκριση. Μεταξύ τους πάντως 
μιλούσαν ρωσικά. Εκεί πρέπει να μου κόψανε και το δάχτυλο 
του ποδιού. Δεν θυμάμαι πολλά στη συνέχεια, πρέπει να έχασα 
γρήγορα τις αισθήσεις μου και πιθανότατα οι φύλακες της βί-
λας να πήραν αυτό που ήθελαν, γι’ αυτό και δεν εκτελέστηκα 
επιτόπου. Υπήρχαν ακόμα πολλά κενά, αλλά ήδη κουράστηκα 
από την προσπάθεια. Έγειρα δίπλα, από τη μεριά του κανονι-
κού αυτιού, και ξανακοιμήθηκα. 

Ονειρεύτηκα πως ήμουν πάλι σ’ ένα τρένο. Πρώτη θέση, 
το βαγόνι σχετικά άδειο. Πήγαινα λέει στη Μαδρίτη, ερχόμε-
νος μάλλον απ’ τη Λισαβόνα. Κάποια στιγμή μπαίνει μέσα ένας 
ελεγκτής, ο ίδιος με τον Ρώσο που είδα στο βαγόνι με τους 
κρατουμένους, αλλά με άλλη στολή, με στρατιωτικό καπέλο 
και σιρίτια. Κύριε Σαραμάνγκου, μου λέει, σε λίγο φτάνετε 
στον προορισμό σας, ελπίζω να είχατε ένα καλό και ευχάριστο 
ταξίδι. Θα θέλατε κάτι άλλο; Όχι, όχι, του λέω, είμαι εντάξει, 
ευχαριστώ. Άρχισα να ετοιμάζω τα πράγματά μου. Ήμουν συ-
νήγορος πολιτικής αγωγής στη μεγάλη δίκη που άρχιζε αύριο 
το πρωί. Κατηγορούμενοι καμιά πενηνταριά Φαλαγγίτες, απ’ 
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τα πρωτοπαλίκαρα του Φράνκο, ο οποίος είχε πεθάνει τρεις 
μήνες πριν. 

Ένας απότομος και δυνατός πόνος στο κεφάλι με πέταξε 
ξαφνικά έξω απ’ το διπλό όνειρο. 

***

Λίγο μετά το ξημέρωμα έχουμε περάσει τα Πυρηναία, κι οι 
αγουροξυπνημένοι ταξιδιώτες μαντεύουν τα ονόματα των μι-
κρών τόπων στις ταμπέλες των σταθμών που φεύγουν κατά 
την αντίθετη φορά. Απέναντί μου ένα μικρό κορίτσι, γύρω 
στα οκτώ, ψάχνει μέσα στο τοπίο των κόκκινων βράχων να 
βρει τη διακεκομμένη γραμμή των συνόρων όπως ήταν σχε-
διασμένη στον σχολικό άτλαντα. Νομίζει πως κάτι βρήκε στο 
σχηματισμό ενός κοπαδιού γλάρων στον ουράνιο ωκεανό της 
αυγής: εκρηκτικά σημάδια, που χαρτογραφούν τις δικές της 
φανταστικές γεωγραφίες. Τα παιδικά όρια σίγουρα αξίζουν 
παραπάνω από τις βαριές πυραμίδες των βράχων που φρά-
ζουν τον ορίζοντα. Χωρίς να το ξέρει, μόλις ζωγράφισε έναν 
πίνακα του Μιρό γεμάτο με τη δεξιοτεχνία της περιληπτικής 
της αθωότητας. 

Ανάμεσα στη Σερμπέρ, καθισμένη σαν χρωματιστός 
σκύλος σε φωλιά από κεραμίδια και πλατάνια, και στο Πορ-
μπόου, με τα σπίτια του να κατρακυλούν ως τη θάλασσα, ίδια 
με κύβους πεταμένους στη βαμμένη με ώχρα κατηφόρα της 
πλαγιάς, μια σήραγγα χωρίζει και ενώνει τη Γαλλία με την 
Καταλονία. Για μια στιγμή, μόλις μπαίνουμε στη γαλαρία, οι 
καθρέφτες του ταξιδιού μας γεμίζουν με πηχτή μελάνη μέχρι 
να ξεσπάσουν αμέσως μετά οι βομβαρδισμοί των χρωμάτων 
από τους πρόσχαρους ελαιώνες, τα φαιοκόκκινα αμπέλια, 
τους σκιασμένους σχιστολιθικούς λόφους, τις χαράδρες των 
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χειμάρρων, τους διάφανους δρόμους της Μεσογείου: διαδρο-
μές πράσινες και γαλάζιες σε φόντο βαθύ πράσινο και σκούρο 
μπλε, όπου ανεπαίσθητα μετατοπίζονται οι αργοκίνητοι αστε-
ρίες και τα σιντεφένια μαχαίρια σε θαλασσογραφίες σαν του 
Μιρό, κηλιδωμένες από ασημένια χελιδονόψαρα και σκοτεινό-
μαυρα χταπόδια. 

Η γυναίκα δίπλα στη μικρή κάθεται σχεδόν ακίνητη απ’ 
την αρχή του ταξιδιού κι έχει ένα βλέμμα στο κενό. Μου χάρισε 
όμως ένα ευγενικό χαμόγελο. Πηγαίνει, πού αλλού, στη Βαρ-
κελόνη, είναι η επέτειος του φονικού στη Ράμπλας. Είναι από 
την Τσεχία. Λίγα λουλούδια στο λιθόστρωτο. Στην Πλα ντε λ’ 
Ος. Στο σημείο που βρήκανε τη φίλη της. Εκεί που σταμάτησε 
το βαν ενός Γιουνές, μάρτυρα του Αλλάχ και δήμιου των απί-
στων. Παραλίγο να χάσω κι εγώ τη γυναίκα μου, της είπα. Δεν 
ξέρω αν αυτό την ανακούφισε, όμως δεν είπαμε τίποτ’ άλλο. 
Μισοκοιμόμουν κιόλας καθώς απ’ τα μάτια μου περνούσαν 
σαν τραπουλόχαρτα εικόνες πεδιάδων, πλημμυρισμένων λι-
βαδιών και αλυκών σε εγκατάλειψη. Κάποια στιγμή, και κα-
θώς τα ξεσπάσματα του πρωινού φωτός σκορπίζονταν σε χί-
λια κομμάτια στις πλαγιές των λόφων της Καταλονίας, είδα τα 
μάτια της βουρκωμένα. Με δάκρυα από κρύσταλλο και μόλυ-
βδο, που δεν θα ξεχάσω. Τα σκούπιζε με την ανάστροφη του 
χεριού της και αυτά ξανάπαιρναν δύναμη απ’ την πηγή μέσα 
της, κι έβγαιναν βαριά, ξεπηδώντας από τις πτυχές των βλε-
φάρων, γεμίζοντας τις ρυτίδες του προσώπου, λάμποντας σε 
λόχμες από σπασμένες γραμμές. Ήταν ένα ακόμα σχέδιο του 
Μιρό, σαν θάμνος από ίχνη νευρώνων φωτισμένων από χρώ-
ματα πρόσφατων τραυμάτων. Γύρω σκόρπιες λέξεις ακατά-
ληπτες, κάτι σαν θρήνος. Παρελθών θρήνος, αφού μπορούμε 
και τον μελετάμε, καθώς τώρα όλα φαίνεται να δένουν μεταξύ 
τους, το παιδικό σχέδιο, το θαλάσσιο τοπίο, η καμένη γη, το 
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μίσος, το ανθρώπινο ανάστημα που ορθώνεται μαχόμενο την 
αδυναμία του πνεύματος. 

Το τρένο πάει παράλληλα με τις όχθες ποταμών πλαισιω-
μένων από το ιππικό των καλαμιώνων και ύστερα κατεβαί-
νει ως τη θάλασσα σε όρμους με όλες τις αποχρώσεις του μοβ, 
στεφανωμένους με στέμματα αναβαθμίδων και χαμηλούς 
τοίχους, όπου παραδοσιακοί ανέμελοι αγρότες οργώνουν και 
ξεβοτανίζουν, όπως τον παλιό καιρό, στρέφοντας τις επιφά-
νειες των χωραφιών στον ουρανό, πιο κοντά στη βροχή και 
στα σύννεφα. 

Χωριά εξαφανισμένα μέσα στις πρασινάδες, σαν κυψέ-
λες κρεμασμένες ή ακουμπισμένες στις κόγχες των λόφων, 
διαμορφώνουν το τοπίο, παράγουν χρωματιστά πολύγωνα, 
τεθλασμένες γραμμοσκιές. Οι γωνίες των σπιτιών στρογγυ-
λεύουν, υψώνουν το ανάστημά τους σε κύβους γκριζωπούς, 
λευκούς και ροδόχρωμους, με τοίχους ξεπλυμένους απ’ τη 
βροχή και τον καιρό, επιφάνειες σμιλεμένες απ’ τους κυρίαρ-
χους ανέμους, ανάγλυφες, χαραγμένες, φυτεμένες, διακοσμη-
μένες με καρό κεραμικά. Η ομπρέλα ενός φοίνικα ξεδιπλώ-
νεται σε πράσινες λουρίδες, προβάλλει την καθαρή της σκιά 
στον ασβέστη της πρόσοψης. Μια πόρτα, ένα παντζούρι, ένα 
καρότσι, μια βάρκα, ένα πήλινο πιθάρι –ίδιο τοτέμ– πνιγμένα 
στο μπλε, αυτό το ελαφρύ σχεδόν υαλώδες και τραχύ χρώμα 
που αγαπούσε ο Μιρό. Τα σπίτια ανοίγουν έτσι στο διάστη-
μα, ελπίζουν. Προσκαλούν το γαλάζιο του ουρανού και το θα-
μπό φως της ομίχλης στο καθημερινό τους τραπέζι, κόβουν το 
ψωμί, την καυτερή πιπεριά, το σκόρδο και τη μελιτζάνα, και 
σερβίρουν το κρασί μέσα απ’ το ψάθινο δροσερό του περιτύ-
λιγμα. Έθιμα παλιά, παραδόσεις των οποίων κανείς δεν γνω-
ρίζει την ακριβή προέλευση, μια πηγή ευτυχίας, καλωσορίσμα-
τος και προσφοράς. 
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Εδώ οι οικονομίες είναι ακόμα στηριγμένες στην οικογέ-
νεια και στην κοινότητα. Τείνουν να είναι αυτάρκεις. Τις είδαμε 
κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου οργανωμένες απ’ 
τις συλλογικότητες ενός πολύ ιδιαίτερου αναρχισμού. Μερικοί 
μάλιστα συνεταιρισμοί εξέδωσαν τότε και έντυπα, μπλοκ με 
στέλεχος και διπλότυπο, με τη σφραγίδα του παντοπωλείου ή 
της φάρμας: προϊόντα προέλευσης. Η αξία των αγαθών προ-
έκυπτε από τις ώρες εργασίας. Έτσι, κάθε αγρόκτημα ήταν 
ένας ανεξάρτητος μικρός πλανήτης, μια γειτονιά οικειότητας, 
ένας σχεδόν τέλειος μικρόκοσμος: Mάρτυρας αυτής της πλη-
ρότητας, το μικρό χωριό Μοντρουά, που είχε ήδη ζωγραφίσει 
ο Μιρό το 1919 φορτώνοντάς το μ’ ένα σχολαστικό λυρικό 
παραλήρημα και δουλεμένο με την ακρίβεια ενός μηχανικού 
ρολογιών. 

Ο Μιρό αγαπούσε το Μοντρότζ, και ο σχετικός πίνακας, 
παρά την τόση έμφαση στις λεπτομέρειες, είναι φανερό ότι 
φέρει ακέραια την επίδραση του Σεζάν. Η απόδοση της εικό-
νας της αυλής στο πρώτο πλάνο είναι επίτηδες στιλιζαρισμέ-
νη και διακοσμητική. Ο εκλεπτυσμένος αμπελώνας μάς οδηγεί 
σταδιακά στο υπόβαθρο των χωραφιών και στο φωτεινό γα-
λάζιο μιας εξωτικής μεσημβρίας. Μόλις αρχίσω να ζωγραφί-
ζω ένα τοπίο, λέει ο Μιρό, νιώθω να με κυριεύει μια αγάπη γι’ 
αυτό, που πηγάζει από μια προοδευτική κατανόηση. Αρχίζω 
λοιπόν σιγά σιγά να καταλαβαίνω τον τεράστιο πλούτο των 
αποχρώσεων – έναν συγκεντρωμένο πλούτο, δώρο του ήλιου. 
Είναι η χαρά τού να βρίσκεσαι έξω, στην ύπαιθρο, και να φτά-
νεις κοντά σ’ ένα ταπεινό χόρτο σαν τη χλόη – γιατί άραγε 
περιφρονούμε αυτήν τη λεπίδα του πράσινου, η οποία είναι 
τόσο όμορφη όσο ένα δέντρο ή ένα βουνό; Εκτός από τις πρω-
τόγονες φυλές και τους Ιάπωνες, κανείς δεν έχει ποτέ ενδια-
φερθεί πραγματικά γι’ αυτά τα θεϊκά πράγματα. Οι άνθρωποι 
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αναζητούν και χρωματίζουν μόνο μάζες από δέντρα ή βουνά, 
χωρίς να ακούνε τη μουσική που αναβλύζει από τα μικροσκο-
πικά λουλούδια, τα λεπτά κουρέλια από γρασίδι και τις μικρές 
πέτρες στο πλάι ενός μονοπατιού. 

Ούτε τα πιο εκλεπτυσμένα χρώματα, ούτε τα πιο ζοφερά 
μυστήρια, ούτε οι πιο απόκρυφες απολαύσεις ξέφυγαν από 
τις παγίδες που τους έθεσε ο Μιρό, αυτός ο λαθροθήρας του 
πραγματικού. Το χέρι φεύγει, σκάβει, σβαρνίζει, πάλλεται και 
γυρίζει πίσω στις ζυγισμένες κορυφογραμμές, τις φτιαγμέ-
νες από παλιά φωτιά και καστανόσπορους, πάνω στις οποίες 
βλασταίνουν και περπατούν –μόνο στους δρόμους της γήινης 
γονιμότητας– μαλακοί, λείοι, ερωτικοί, αισθησιακοί και χνου-
δωτοί οι μικροσκοπικοί καρποί των λουλουδιών, σερνόμενοι 
και τραυματισμένοι από αιχμηρά κέρατα εντόμων, από προ-
βοσκίδες μυρμηγκιών με δέκα πόδια, από αράχνες τριχωτές 
ως αιδοία, από στρογγυλά αδέξια μαύρα αργοκίνητα σκαθά-
ρια της κοπριάς. Ένα αφημένο άροτρο στη βάση μιας ακακί-
ας συστρέφει το ξύλο του, βγάζει ξανά ρίζες, πετάει μάτια και 
ανθίζει. Συμβολικά, εμβολιάζει τη γη, εκτοξεύεται στο δικό του 
ορίζοντα: ένταση, δύναμη κι επιθυμία. Στο βάθος μια συκιά με 
σκιά ψευδαργύρου και πιο πίσω η ανοιχτή θάλασσα και το 
στιβαρό βουνό, κατοικημένα από χίλια φτερά και τον ανάρ-
παστο αέρα. 

Το κόκκινο και ώριμο λοφίο ενός κόκορα, η επίπεδη κα-
μπύλη ενός δρεπανιού, το γυναικείο προφίλ ενός βάζου, η 
απότομη κάμψη ενός εργαλείου, το κίτρινο δέσιμο μιας σκού-
πας, τα γαμψά νύχια μιας τσουγκράνας, οι τριχοειδείς τρύπες 
ενός ποτιστηριού, τα θαυμαστά αντικείμενα του καθημερινού 
πολιτισμού, πετούν σε φεύγουσες τροχιές. Ο σουρεαλιστής 
Μιρό τα στέλνει πίσω στον ορίζοντα σε ένα μπαλέτο στημέ-
νο από αστερισμούς. Μέσα από αυτά, αποτίει φόρο τιμής σ’ 
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ένα λαό καλοπροαίρετων καλλιεργητών, που γυαλίζουν τη 
βελούδινη φλούδα των φρούτων, χαϊδεύουν την κώμη του 
κόκκινου κριθαριού, στοιβάζουν την άγρια βρόμη σε δεμάτια, 
χτενίζουν τη χαίτη του καλαμποκιού, παλεύουν με τις σκληρές 
μέρες των παγετών, μετρούν τα στρώματα των κρεμμυδιών, 
στέλνουν ξανά τα κατσίκια στις μάντρες, στηρίζουν τις ντομά-
τες στις καλαμωτές, δένουν τα σκυλιά στις ξύλινες σκάλες του 
φεγγαριού. 

Οι λέξεις αυτής της ζωγραφισμένης γλώσσας είναι ίχνη 
από κοφτά σημάδια σε λαξεμένη πέτρα, εντυπωσιακές και 
καλόηχες νότες από μουσικές παροιμίες. Κανάτα ή αμφορέας, 
ταύρος ή σκαθάρι, κάρβουνο ή ακρίδα, φοίνικας ή φτερό, τυ-
φλό σκουλήκι και γρασίδι, αεροπλάνο ή λιμπελούλα, καρφί 
και μισοφέγγαρο, κηλίδες στη ράχη της σαύρας, καταρράκτες 
από αστέρια, καλλιγραφίες και αφαιρέσεις, στιγμιαία γράμμα-
τα ενός αλφαβήτου πρόσφορου να αποκρυπτογραφηθεί και 
να μεταφραστεί σε σχήματα, πρόσωπα, αγωνίες, χαρές, πάθη 
και συμπτώσεις. Ο Μιρό, ο μάγος, δουλεύει τα μέταλλα και τα 
σμάλτα του σε αυτό το μυθικό εργαστήρι, στο οποίο ο Μαξ Ζα-
κόμπ είδε να αναπτύσσονται τα μυστήρια της ποίησης. Απρό-
θυμος να αφήσει τη γη, που πολλοί από τους συμπατριώτες 
του μετά την πτώση της Δημοκρατίας την κουβάλησαν φεύ-
γοντας μες στη γροθιά τους, προτίμησε τους κινδύνους της 
εσωτερικής εξορίας από εκείνους μιας αμφίβολης οδύσσειας. 

Οι αγρότες χαιρετούν από μακριά το τρένο της Βαρκελό-
νης. Τα λευκά πουκάμισα και τα μπλε παντελόνια της αλλαξιάς 
κρέμονται πάνω στις αμυγδαλιές και στις χαρουπιές σαν γιγα-
ντιαίες πεταλούδες. Barcelona Τermino. Για να συμβεί αυτό, 
πρέπει να μπείτε στην πόλη, να βάλετε τον εαυτό σας μέσα 
στην πόλη, να διεισδύσετε, να χωθείτε στα βιομηχανικά δάση, 
ανάμεσα στις καμινάδες και στους πυλώνες, στα κυματιστά 
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στέγαστρα της θάλασσας των εργοστασίων, στους τυραν-
νόσαυρους των αυτοκινητοδρόμων, στις αρχιτεκτονικές του 
μπετόν, εκεί που το μάτι πηδάει σε απότομες ρωγμές, ξαφνιά-
ζεται απ’ τις επαναλαμβανόμενες παύσεις και ανατινάξεις του 
τοπίου, κολλάει σε απρόβλεπτα οπτικά σφάλματα, χάνεται σε 
σύδεντρα από τακτοποιημένες λεύκες πασπαλισμένες με άχνη 
τσιμεντόσκονης. 

Οι προοπτική κλιμακώνεται, οι εικόνες πέφτουν η μια 
πάνω στην άλλη, η πόλη ξεδιπλώνεται με λοφοσειρές από 
αναχυμένη κιμωλία, με βουνά από σκουριές και ανθρακι-
κά υπολείμματα, με ποταμούς από ξηλωμένα τηλεγραφόξυ-
λα που πάνω τους γυαλίζει ακόμα το ρετσίνι, με τρύπες από 
τραύματα εργοταξίων, με γιγαντοοθόνες από ξεφτισμένους 
τοίχους αλευρόμυλων. Τα σύννεφα κολλάνε μεταξύ τους, 
σκοντάφτουν στον ιστό των ηλεκτρικών καλωδίων, κρέμο-
νται από ακροφύσια παλιών αχρηστευμένων υψικαμίνων. 
Το βλέμμα καταγράφει τώρα την ταχύτητα των εναλλαγών: 
τη χιονοστιβάδα από κτίρια, κάστρα, γοτθικά παράθυρα και 
μπαλκόνια, με τον άνεμο να αναστατώνει τα πολύχρωμα ρού-
χα της μπουγάδας και να σχεδιάζει προσωρινές Αφροδίτες με 
χυμώδη στήθη και προκλητικούς γοφούς μέσα σε φορέματα 
της μόδας. 

Γκρανιολές, Ματαρό και Σαντ Αντρέου. Ο χώρος περικυ-
κλώνει με την ίδια μαύρη οριογραμμή τις παραγκουπόλεις και 
τα προάστια, την αστική κατοικία και τις γειτονιές των εργα-
τών. Γαλανόλευκες ομπρέλες εστιατορίων, σκοτεινά σοκάκια, 
κατάλευκα σεντόνια, ξέφτια από παλιά γδαρσίματα, μώλωπες 
και πυρκαγιές. Ο Μιρό δεν είναι μακριά. Χαράζει με γραφίδα, 
γρατζουνάει, διαβρώνει και τρυπά τη χάλκινη πλάκα με οξύ, 
χαϊδεύει με το χέρι και απλώνει το βερνίκι, βουρτσίζει τους 
ρόζους μιας ξυλοσανίδας, βάφει μια εγκαταλελειμμένη πόρτα 
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και αποκαλύπτει το εσωτερικό, το ακατέργαστο, το καθημερι-
νό, το εφήμερο, το παραμελημένο υλικό μιας εφημερίδας, μιας 
συσκευασίας από χαρτόνι, μιας πλεχτής γιούτας, ενός σάκου. 
Ψάχνει για ένα ατύχημα, φαντάζεται μια κομμένη σπλήνα, δι-
αισθάνεται τη σχεδόν ανεπαίσθητη ρωγμή που θα οδηγήσει 
το χέρι του στα όρια του αντικατοπτρισμού, στην εφεύρεση, 
στην ανακάλυψη, στη δημιουργία. Ένας άλλος ζωγράφος, 
ο Τάπιες, ομότεχνος, είναι κι αυτός κοντά σφραγίζοντας και 
χαράζοντας σαν σε τατουάζ στο μπράτσο της Βαρκελόνης τις 
χρυσές και κόκκινες ρίγες της σημαίας που ανεμίζει πάνω στα 
τείχη: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον(;) Σε κάθε περί-
πτωση, ο Μιρό κι ο Τάπιες συγκλίνουν μεθυσμένοι από χρώμα 
σε καθαρή κατάσταση, με δάχτυλα ευκίνητα, επιδέξια, εργατι-
κά, ανυπόμονα, αδυσώπητα, ανθεκτικά, αφήνοντας το αποτύ-
πωμά τους στην πόλη που είναι και ταυτότητα. 

Η πρώτη συνάντηση με την κομητεία της ιπποσύνης είναι 
μια έκπληξη για τον ταξιδιώτη: Αποπροσανατολισμένος και 
φορτωμένος με αποσκευές, πέφτει μάλλον σε κλειδωμένες 
εξόδους παρά σε ανοίγματα. Βαρκελόνη! Η συμπαγής και άκα-
μπτη, με μια θάλασσα ρηχή κι οριοθετημένη που τη βλέπουν 
κλειστά παραθυρόφυλλα και τυφλά αετώματα, στρατώνες 
και κυβερνητικά κτίρια. Μια πόλη πρόκληση για τον κατακτη-
τή. Προσόψεις σαν τείχη, ατέλειωτες, χωρίς συναρμογές, πόρ-
τες χωρίς μεντεσέδες που σου ανοίγονται στριγκλίζοντας και 
σε σπρώχνουν σε στενά δρομάκια και περάσματα με θολωτά 
τόξα, σε μαιανδρισμούς και αδιέξοδα, σε διαδρόμους και κου-
λέδες, σε μικρά ξέφωτα με δυσδιάκριτα ταβερνάκια και ασή-
μαντα παντοπωλεία, στη γειτονιά του λιμανιού. Και ξαφνικά, 
χωρίς προειδοποίηση, ο απόκρυφος πυθαγόρειος γρίφος απο-
καλύπτει τα μυστικά του: Κάλε ντ’ Αβινιό μέσα σ’ ένα λουτρό 
από ρεκλάμες νέον. Εδώ γεννήθηκαν οι διάσημες δεσποινίδες 
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της Αβινιόν διά χειρός Πικάσο. Οι δεσποινίδες ενός φιλοσοφι-
κού οίκου ανοχής, όπως τις αποκάλεσε ο Μαξ Ζακόμπ. Εξα-
κολουθούν να κάνουν εκεί κονσομασιόν, βαμμένες με άφθο-
νο πορτοκαλί μακιγιάζ, με σφυρηλατημένες ασημί κηλίδες 
στα μάγουλα, με εγχάρακτες ρυτίδες στο μέτωπο, με κόκκινα 
και γαλάζια φωσφοριζέ φορέματα. Λίγο ψυχρές κι απρόσιτες 
πόρνες, μέσα σ’ ένα γαλαξία από ροζ παγωμένα φτερά, οι κα-
ρυάτιδες των μπαρ, μάρμαρο με θαλασσιές αντανακλάσεις, 
ένας άλλος λαβύρινθος, με τον Θησέα χωρίς την Αριάδνη. Πιο 
κει η Κάλε ντ’ Εσκουντέλερς, με λακκούβες από φλεγόμενα οι-
νοπνεύματα, με πυρακτωμένα λιθόστρωτα, με οικόσημα της 
κόλασης κρεμασμένα στα φοινικόδεντρα, με σιντριβάνια και 
μπαρόκ αιθέρια φωτιστικά σχεδιασμένα από τον Γκαουντί. 
Και η πλατεία, όπου ξεκινούσαν τις πτήσεις τους τα βασιλι-
κά περιστέρια, γκρεζ, καφέ και μαργαριταρένια, η πλατεία 
με τις εκατό στοές, η γεμάτη με φωνές αλλόκοτων γλωσσών, 
με ιπτάμενες χειρονομίες και τη μόνιμη μυρωδιά (τη σχεδόν 
ακουστική) από ψητά καλαμάρια και γαρίδες. 

Παραδίπλα χτυπάει η δυνατή καρδιά της Ράμπλας. Σύμ-
φωνα με τον τουριστικό οδηγό, το όνομά της ήταν αρχικά 
«Ράμπα», ένας αμμόλακκος, μια μάστευση για μικρά και μεγά-
λα ρέματα που έφταναν από τις νότιες υπώρειες της Κολάντα. 
Στο τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, επιχωματώθηκε και με-
τατράπηκε σε έναν περίπατο, αυτό που είναι σήμερα δηλαδή, 
όταν η Βαρκελόνη απλώθηκε, ανέβηκε πάνω στις δασωμένες 
λοφοπλαγιές που την περιβάλλουν, οικοδομήθηκε βήμα προς 
βήμα σχηματίζοντας ένα σύγχρονο αμφιθέατρο, μια όπερα 
νέων αρχιτεκτονικών, ένα πλέγμα από αρτηρίες και λεωφό-
ρους, με μόνη ανοιχτή διέξοδο προς τη θάλασσα τις εκβολές 
του Λόμπρεγκατ, του ποταμού που αγωνίζεται να υπάρξει 
μέσα στη διευθετημένη πια κοίτη του δίπλα στη βιομηχανι-
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κή ζώνη, το αεροδρόμιο και τους αναιμικούς υγρότοπους που 
περίσσεψαν από το άλλοτε εκτεταμένο δέλτα, την παλλόμενη 
ανάσα νερού στο δυτικό φρύδι της Μεσογείου. Το σχέδιο της 
μητρόπολης διαβάζεται τώρα σκαλισμένο στην παλάμη της 
καταλάνικης ακτής με τις ρωγμές, τους κάλους και το σκα-
σμένο δέρμα, με τις γραμμές και τα βουνά της Αφροδίτης, απ’ 
όπου η Ράμπλας διαλέγει τα σημάδια της μοίρας και τα σκορ-
πίζει στους οκτώ ανέμους που την κυκλώνουν. 

Η ζωή, ο θάνατος, το πάθος, η τύχη και η μακροζωία. Η 
Ράμπλας του Χοσέ Λουίς ντε Βιλαλόνγκα* καταλήγει στη θά-
λασσα πίσω από έναν ορίζοντα με εκκλησίες, ακανόνιστες 
στέγες και ουρανοξύστες, σε αναστατώνει, σε πεθαίνει και σε 
ξαναγεννά, σε πλημμυρίζει και σε στέλνει στον παράδεισο της 
αιώνιας τρικυμίας. 

Αναιμική, έρημη και παγωμένη θα τη βρει ο Αντρέ Μαλρό 
νωρίς το πρωί, με λίγους βιαστικούς και φοβισμένους δια-
βάτες, καθώς η αυλαία του εμφυλίου πέφτει στη Μάχη του 
Έβρου και η ήττα σκοτεινιάζει τον ορίζοντα. Ανόρεχτοι κι οι 
θαμώνες της νύχτας ρίχνουν τις τελευταίες τους ζαριές στις 
καφετέριες του Παραλέγιο, ενός δρόμου που διασκεδάζει τη 
νευρική και μονότονη διαδρομή του μέσα απ’ τις ιώδεις ανα-
λαμπές των φωτεινών επιγραφών και τη διακόσμηση από 
φλας και αστεράκια ατελών ηλεκτρικών εκκενώσεων. Εκεί, 
στα πίσω δωμάτια, τα ποτισμένα από καπνό και αλκοόλ, δί-
πλα στους παράνομους που παίζουν κότσια και ποντάρουν 
σπάζοντας τους λαιμούς των μπουκαλιών ή ανοίγοντας κρυ-
φά μαχαίρια, γεννιούνται η Χενεραλιτά και η Αυτονομία* έναν 
ηρωικό χειμώνα του 1932. Ανήσυχα πλήθη, αεικίνητα, με μυα-
λά πυρπολημένα, σε αναβρασμό. Κι άλλοι, κοπάδια σε περι-
κύκλωση, κυνηγημένοι και διστακτικοί, αλλά με το πορφυρό 
χαμόγελο του ήλιου μπροστά τους. 




