
REVISTA DEL COL·LEGI ESCORIAL DE VIC / JOCS FLORALS / ABRIL 2017

C U C

63/Sant Jordi

R
E

V
IS

TA
 D

E
L 

C
O

L·
LE

G
I E

S
C

O
R

IA
L 

D
E

 V
IC

 /
 J

O
C

S
 F

LO
R

A
LS

 /
 A

B
R

IL
 2

01
7



Imatge portada: Maria Espuny 1r ESO B

Imatge contra: Mei Shu Sanchez 1r ESO B

Edita: Col·legi Escorial de Vic, carrer Santa Joaquima de Vedruna número 6 de Vic. 

Equip de redacció i edició de la revista: Comissió de Biblioteca

Impressió: Gràfiques Diac, ronda de Francesc Camprodon número 2 de Vic. Dipòsit legal: B-28417-2007. 

Un any més, i aquesta vegada, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, us fem a 
mans un exemplar, en format paper i també en versió digital a la web, de la Revis-
ta CUC. Publiquem, com és ja una tradició, el conjunt de treballs premiats en els 
Jocs Florals d’aquest curs 2016-2017.

Observareu que la revista recull els treballs de totes les etapes educatives, des 
d’infantil a batxillerat i, també, inclou els treballs premiats de pares, mares i mes-
tres. 

La tradició del Jocs Florals és una manera més que té l’escola, d’incentivar l’esti-
ma per la cultura i la llengua catalana. Des dels 1973, i de manera ininterrompuda, 
l’escola ha anat celebrant aquesta festa, que arrelada en l’edat mitjana, represen-
ta una manera amable i divertida de competir a través de la llengua.
 
Volem agrair, des d’aquesta editorial, la tasca de lectura i de selecció de treballs 
que ha fet la Comissió dels Jocs. Una Comissió que aquest any ha estat formada 
per les mestres Roser Sierra (Infantil), Noemí Vila i Sira Puig (Primària) i Raquel 
Solà i Lídia Gutiérrez (Secundària i batxillerat), a més d’Àngels Verdaguer, una de 
les ànimes de l’organització d’aquests Jocs.

Llegir, expressar i escriure són tasques i plaers que ens ajuden a créixer i a de-
senvolupar tots els nostres sentits i sentiments. Aquest és un dels sentits més 
plens de l’ús de llengua. Que fruïu de la seva lectura!

Felicitats a tots els qui, enguany, heu estats escollits pels vostres treballs.

Equip de Direcció

Vic, 27 d’abril de 2017, Dia de la Mare de Déu de Montserrat.
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3
INFANTIL
P3 A

Curs: P3 A
Biel Magariño

Ha dibuixat quatre cabretes i la mare.
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INFANTIL
P3 A

Curs: P3 A
Carla Maria Irimus

Ha dibuixat el llop, la mare de les cabretes, la valenta cabreta, la mitjana cabreta, la petita cabreta, 
l’aigua del riu i la caseta.
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Ha dibuixat cabretes, el llop pelut, la petita cabreta i una cabreta amagada.

INFANTIL
P3 A

Curs: P3 A
Anna Martos



6

Ha dibuixat les 7 cabretes, el llop pelut i el sac que el llop va posar les cabretes.

INFANTIL
P3 B

Curs: P3 B
Arnau Valero
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Ha dibuixat el llop i s’ha fixat molt bé que les cabretes hi fossin totes 7.

INFANTIL
P3 B

Curs: P3 B
Greta Saini
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Ha dibuixat les 7 cabretes i el llop.

INFANTIL
P3 B

Curs: P3 B
Nayla El Mansouri
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He dibuixat les 7 cabretes i la seva mare, estan contentes perquè el llop ha marxat.

INFANTIL
P3 C

Curs: P3 C
Carla Morera
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Hi ha el llop que té dents per menjar a les cabretes, també hi ha les 7 cabretes, la més petita i aques-
ta és la gran (assenyala la cabreta més petita i la més gran dibuixada per ell).

INFANTIL
P3 C

Curs: P3 C
Martí Puigdollers
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El llop té pèl, la mama cabreta i les cabretes petites que ajuden a la mama a treure les cabretes de la 
panxa del llop.

INFANTIL
P3 C

Curs: P3 C
Nil Font
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Hi ha la casa del sabater amb la taula i els follets que estan arreglant les sabates. També he dibuixat 
allà on es posen les sabates.

INFANTIL
P4 A

Curs: P4 A
Laila Alhassan



13

La dona del sabater, les sabates noves, la pell i els follets que estan a la taula.

INFANTIL
P4 A

Curs: P4 A
Júlia Vernet
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He dibuixat els dos follets que estan arreglant les sabates i les botes al castell del sabater que estarà 
molt content de la sorpresa.

INFANTIL
P4 A

Curs: P4 A
Hèlia Portús
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El sabater i la taula on fan sabates.

INFANTIL
P4 B

Curs: P4 B
Irina Salés
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Els follets es donen la mà i fan les sabates.

INFANTIL
P4 B

Curs: P4 B
Deivid Pérez
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El sabater està a la seva casa i els follets estan fent sabates.

INFANTIL
P4 B

Curs: P4 B
Íria Dot
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He dibuixat el sabater, els follets i les sabates.

INFANTIL
P4 C

Curs: P4 C
Jordi Vilaregut
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He dibuixat les sabates, el senyor que feia sabates i els follets.

INFANTIL
P4 C

Curs: P4 C
Irineu Gonzàlez
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He dibuixat les sabates amb cordons sobre la taula, els follets i el senyor i la senyora.

INFANTIL
P4 C

Curs: P4 C
Gerard Mundó
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INFANTIL
P5 A

Curs:P5 A
Ivet Masó

En Hansel i la Gretel es van perdre pel bosc. No van poder tornar a casa perquè els ocells s’havien 
menjat les molles de pa que havien tirat el terra per trobar el camí. Van trobar una casa de xocolata 
que hi vivia una bruixa. La bruixa va posar l’olla al foc per tirar-hi en Hansel però es va escapar. Va 
venir el pare i els va salvar.
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INFANTIL
P5 A

Curs:P5 A
Ingrid Mas

En Hansel i la Gretel estaven molt espantats. La bruixa volia tancar en Hansel a la gàbia i tirar-lo a 
dins de l’olla. El pare els va veure, els va cridar i els hi va dir que mai més els abandonaria. Van ser 
feliços sempre més.
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INFANTIL
P5 A

Curs:P5 A
Clara Luján

Hi havia una vegada en Hansel i la Gretel. Els seus pares estaven farts, no podien veure com els seus 
fills morien de gana. Un dia va sortir el sol van sortir al bosc. Van començar a caminar i van trobar una 
casa de xocolata, hi vivia la bruixa. La Gretel com que no sabia què estava fent la va ajudar en les se-
ves ordres i va remenar l’olla. Quan van saber que era per menjar-se’ls van veure el pare i la mare que 
els cridava: “Hansel, Gretel, veniu”! Van córrer cap a ells i van tornar tots junts a casa seva.
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INFANTIL
P5 B

Curs: P5 B
Carla Gutiérrez

He dibuixat quan en Hansel i la Gretel es perden al bosc i es troben una caseta de xocolata on hi viu 
la bruixa.
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INFANTIL
P5 B

Curs: P5 B
Martina Delgado

He dibuixat quan la bruixa feia fregar a la Gretel la seva casa i tenia en Hansel tancat dins la gàbia 
perquè se’l vol cruspir.
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INFANTIL
P5 B

Curs: P5 B
Agnès Presseguer

En Hansel i la Gretel tiren molles de pa pel bosc i així saber el camí de tornada fins a casa
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INFANTIL
P5 C

Curs: P5 C
Júlia Puig

En Hansel i la Gretel van a la casa de xocolata i veuen a la bruixa. La bruixa també els veu i vol agafar 
en Hansel per tancar-lo a una gàbia perquè està molt prim.
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INFANTIL
P5 C

Curs: P5 C
Queralt Rovira

Un dia la bruixa va veure que en Hansel i la Gretel que s’escapaven per anar a buscar el seu pare. La 
bruixa estava molt enfadada.
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INFANTIL
P5 C

Curs: P5 C
Berta Riera

En Hansel i la Gretel estaven apunt de fer la queixalada a la casa de xocolata i llavors va arribar la 
bruixa. El pare i la mare eren a casa que no volien saber res més d’en Hansel i la Gretel.
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INFANTIL
1r A

Pseudònim: Bandera
Curs:1r A
Oriol Morató
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PRIMÀRIA
1r A

Pseudònim:Martí
Curs:1r A
Sergi Carrera



32
PRIMÀRIA
1r A

Pseudònim:Conillet
Curs:1r A
Berta Prat
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PRIMÀRIA
1r B

Pseudònim: Flor
Curs:1r B
Gala Gallego



34
PRIMÀRIA
1r B

Pseudònim: Lemur
Curs:1r B
Clara Vilarrasa



35
PRIMÀRIA
1r B

Pseudònim:Superman
Curs:1r B
Sergi Santanera



36
PRIMÀRIA
1r C

Pseudònim:La cirera
Curs:1r C
Bruna Puigdollers



37
PRIMÀRIA
1r C

Pseudònim: El tigre
Curs:1r C
Biel Gotanegra



38
PRIMÀRIA
1r C

Pseudònim:L’estrella de 
mar
Curs:1r C
Ariadna Oliva



39
PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim:Torrada de 
xocolata
Curs: 2n A
Genís Brutau
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PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim:Lluna
Curs: 2n A
Sira Moraleda
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PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim: Óssos
Curs: 2n A
Biel Font



42
PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim:Flor de la 
lluna
Curs: 2n B
Bruna Malet
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PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim: Àliga de 2nB
Curs: 2n B
Pau Simó
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PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim: Monitoloco
Curs: 2n B
Oriol Farreny
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PRIMÀRIA
2n C

Pseudònim: Vampir
Curs: 2n C
Martí Molist



46
PRIMÀRIA
2n C

Pseudònim: Gata inven-
tora
Curs: 2n C
Gal·la Ricard
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PRIMÀRIA
2n C

Pseudònim: Fada d’aigua
Curs: 2n C
Èlia Soler
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PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim:El conte
Curs: 3r A
Laura Santanera



49
PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Lulu
Curs: 3r A
Laia Farrés
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PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Mico
Curs: 3r A
Aina Grau
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PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim:Isabe Hilman
Curs: 3r B
Aina Segalés
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55
PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Kate
Curs: 3r B
Jana Seguranyes



56
PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Tom
Curs: 3r B
Ferran Pujol
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58
PRIMÀRIA
3r C

Pseudònim: BBC
Curs: 3r C
Zoel Albareda
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60
PRIMÀRIA
3r C

Pseudònim: Neymar
Curs: 3r C
Adrià Capdevila
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62
PRIMÀRIA
3r C

Pseudònim: Nuca
Curs: 3r C
Núria Riera
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64
PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Lupa
Curs: 4t A
Alda Garolera



65
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PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Gos
Curs: 4t A
Adriana Giró
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68
PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Bella
Curs: 4t A
Alexandra Marcu



69
PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim:Ull de foc
Curs: 4t B
Ilyass Dergoul
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71
PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Piruleta
Curs: 4t B
Júlia Balsells
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73
PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Rosa de 
Sant Jordi
Curs: 4t B
Júlia Vila
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75
PRIMÀRIA
4t C

Premi: Flor natural
Pseudònim: Elena Oliva
Curs: 4t C
Aiguaneu



76
PRIMÀRIA
4t C

Pseudònim: Sirius
Curs: 4t C
Àlex Ilarza
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PRIMÀRIA
4t C

Pseudònim: La pilota
Curs: 4t C
Miquel Calahorro
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PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Martin J R
Curs: 5è A
Aniol Colom

Les 7 plomes de l’Au Fènix perdudes

Hi havia una vegada una Au Fènix que va perdre 7 plo-
mes. Un dia l’Au Fènix va anar a demanar ajuda al seu 
amic el Professor Camaleó, un geni de buscar coses per 
tot el món. El Professor Camaleó pot canviar de color 
quan ell vol. Li agrada que li diguin Pro Camaleó. Li agra-
den les mosques i tota mena d’insectes. A l’Au Fènix l’hi 
agrada anar a llocs molt perillosos, i que li diguin Feni. 
La Feni creu que va perdre les plomes quan va anar de 
viatge a posar unes càmeres per gravar el que passa dia 
a dia a cada un dels llocs més perillosos del món.

El Pro Camaleó va anar a corre-cuita a l’ordinador a veu-
re què passava en cada lloc, i si trobava les plomes del 
seu amic. 

—Sí!!! — va exclamar el Pro Camaleó. 

En veure les 7 plomes en cada lloc la Feni va dir:

—Ostres. Hauré de tornar a anar-hi?

El Pro Camaleó va ensenyar a la Feni els 7 llocs perquè 
recordés cada lloc com era. 

El primer lloc era a Europa, es deia la Vall de la Mort. El 
segon era a Amèrica del Nord, es deia la Ciutat Encan-
tada. El tercer lloc era a l’Àsia, es deia la Selva Pudent. 
El quart era a Oceania, es deia la Ciutat dels Vampirs 
de Sang Blava. El cinquè lloc era a l’Àrtic, es deia el 
Poble Congelat. El sisè era l’Antàrtic, es deia la Vall 
Calorosa. I l’últim era a l’Àfrica, es deia la Vall del Gran 
Os podrit. 

La Feni de seguida va reaccionar i va dir:

—Pro camaleó, agafa l’ordinador i passa totes les fotos 
a la tablet!

—Sí. D’acord. – Va contestar el Pro Camaleó.

Al cap d’una estona el Pro Camaleó va acabar de passar 
totes les fotos i informació a la tablet.

La Feni va començar a batre les ales i va enlairar-se 
amb el Pro Camaleó a sobre la seva esquena. En Pro 
Camaleó va mirar el mapa i va dir:

—El primer lloc que hem d’anar és Europa, a la Vall de 
la Mort. És cap al nord. Pel camí va veure el seu amic, 
el Peix d’Escates de plata, que és un dels seus millors 
amics. I el Peix d’Escates de plata va dir:

—Au Fènix, puc venir amb vosaltres?

—Si, però el mar no és tan llarg, hauràs de volar si vols venir?

I de sobte, el peix va treure unes ales precioses de color 
platejat i va dir:

—Ara podem anar a buscar les 7 plomes.

A mig camí, la Feni va veure un altre amic, era la llegen-
dària Àliga de Bec de Maragda. En arribar a la Vall de la 
Mort, el primer que el Pro Camaleó va dir va ser:

—Això fa molta por!!!

La Feni va dir:

—El primer que hem de fer, és buscar la primera ploma 
perduda. 

El Peix d’Escates de plata va veure una muntanya amb 
la punta daurada i va dir:

—Crec que veig la ploma dalt d’aquella muntanya.

El peix va volar fins aquella muntanya i va dir ben fort:

—És la teva ploma Feni!!!

La Feni va estar molt orgullosa de recuperar la seva pri-
mera ploma. L’Àliga de Bec de Maragda va dir:

—Ara toca anar a l’Amèrica del nord, a visitar la ciutat 
encantada, oi?

—Si, com ho has endevinat? –va dir el Pro Camaleó.

—Ho sé perquè jo he vist la teva segona ploma, és a 
casa del senyor Ratpenat. 

A mig camí de la Ciutat Encantada, es van trobar un 
amic del Pro Camaleó. Era la senyora Iguana. 

En arribar a la Ciutat Encantada, el Peix d’Escates de 
plata va dir:

—Aquest és un dels llocs més perillosos del món!

Quan van veure la casa del Ratpenat hi van anar de cop, 
sense pensar-s’ho dues vegades. Van tocar el timbre i 
va obrir la porta el senyor Ratpenat. I va dir:
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—Què voleu? Què feu aquí?

El Peix d’Escates de plata va contestar:

—Volem veure si tens la ploma de la nostra amiga Au 
Fènix. 

El Pro Camaleó va veure la ploma sobre un armari i va dir:

—Mira la ploma!!! Ens la pots agafar si us plau, senyor 
Ratpenat?

—Si. 

—Gràcies senyor Ratpenat. –va dir la Iguana.

La següent ploma és a Àsia, a la Selva Pudent sobre 
l’arbre de l’Esquirol Roig.

En arribar a casa de l’Esquirol Roig la Iguana va dir:

—Quina pudor.

La Feni va veure que en la branca més alta hi havia la 
ploma

I l’àliga va dir:

—Jo puc agafar la ploma amb les meves urpes.

—D’acord — va dir la Feni.

L’Àliga quan va arribar a dalt de l’arbre va dir:

—Des d’aquí d’alt es veu tot, fins i tot la Ciutat dels Vam-
pirs de Sang Blava.

—Ostres, és el quart lloc on hem de buscar la ploma de 
la Feni, Oceania. –va dir el Pro Camaleó.

Quan l’Àliga va baixar de l’arbre van anar cap a la ciutat 
dels Vampirs de Sang Blava i en arribar-hi van anar a 
casa de la Sra.Vampir IV, la filla del compte Vampir III. 
Quan van entrar, el Peix d’Escates de plata va veure la 
ploma de seguida. Era al timbre.

—És allà dalt de la porta — va dir el Peix d’Escates de plata.

La Feni va demanar per agafar-la. La Sra. Vampir va dir 
que sí. Ja en tenien una altra.

Ara a buscar la cinquena ploma. A l’Àrtic. De camí al 
Poble Congelat la Iguana va dir:

—Quin fred fa aquí.

—Si, jo també en tinc – va dir el Pro Camaleó.

Van arribar a una casa que es deia El Cau del Pingüí 
Congelat.

Van entrar a dins i el Pro Camaleó li va dir a l’Àguila:

—He vist la ploma!!! La té el pingüí a la seva col·lecció 
de cristalls. 

—Si, és veritat. – va dir l’Àliga.

El Pro Camaleó va demanar:

—Una cosa pingüí, ens pots donar la ploma de la nostra 
amiga Au Fènix?

—Si aquí la teniu. Voleu que us digui on podeu trobar la 
sisena ploma?

—Si gràcies!!!.— va dir el Peix d’Escates de plata.

—Heu d’anar a l’Antàrtic, a la Vall Calorosa.

De camí a la Vall Calorosa, l’Au Fènix va veure la ploma 
al mig d’una vall, i va dir:

—Nois, mireu la meva ploma. El vent la deu haver arros-
segat fins aquí. 

El Peix d’Escates de plata va baixar i la va agafar dient:

—Només ens en falta una. Hem d’anar a Àfrica. El lloc 
més perillós. A la Vall del Gran Os podrit.

El poble on hem de buscar la ploma, es troba dins de l’Os.

Van entrar dins l’Os podrit i el Peix d’Escates de plata 
va veure la última ploma. Era a la finestra d’una casa. La 
Iguana va dir:

—Ja hi vaig jo a buscar la ploma. 

La Iguana va tornar amb la ploma, i l’Au Fènix va dir:

—Ara em posaré les 7 plomes a la cua!!!!

En arribar a casa l’Au Fènix va dir:

—Gràcies a tots amics meus, no oblidaré mai la vostra 
confiança i la vostra amabilitat. Adéu amics meus, no us 
rendiu mai!!!!!



82

Els tres tresors

Hi havia una vegada una nena que es deia Laia i a 
l’escola tenia una colla que es deia: La colla dels cinc. 
Aquesta colla estava formada per la Laia, l’Aina, la Ber-
ta, en Martí i en Marc, els seus millors amics. Un dia, la 
colla dels cinc se’n va anar al parc a jugar, i van jugar a 
detectius. La Laia va mirar a sota el tobogan i va veure 
un full. Va anar a avisar la colla, i la Berta en veure que hi 
posava alguna cosa, va llegir el que posava, en veu alta:

—Si quan es pongui el sol esteu al parc,
un estel fugaç apareixerà,
seguiu-lo i us portarà,
cap a un món llunyà.

Quan la Berta ho va acabar de llegir, tots es van quedar 
de pedra i l’Aina, la més atrevida del grup, va dir:

—Hem de seguir aquest estel!!!!! Qui s’hi apunta???

La primera de contestar va ser l’Aina, la més bèstia del 
grup. El segon de respondre del grup va ser en Marc, 
el que s’apuntava sempre a tot. El tercer de respondre 
va ser en Martí que, com sempre, vol fer coses diver-
tides. Però ara cal convèncer a la Berta, la més tímida 
del grup. Però, abans de que pogués parlar algú per 
convèncer-la, va dir:

—M’hi apunto!!!!! Sempre el millor pel grup.

I tots van cridar d’alegria. 

Quan es va pondre el sol, sí que va aparèixer l’estel, 
i sí que el van seguir i sí que els va portar un món 
llunyà

En aquell món tot estava paralitzat, però van trobar un 
altre full a la sorra, que en Martí va llegir, i deia així:

—Seguiu el camí que se us mostrarà
si el primer tresor voleu trobar.

I de sobte se’ls va aparèixer un camí als seus peus i el 
van seguir fins a arribar a un vaixell pirata, on van veure 
que ningú es movia. En Martí va dir:

—Què hem de fer???

En Marc va respondre:

—Si recordes, deia de trobar el primer tresor, o sigui, a 
buscar!!!!!

Després de buscar molt van entrar a una habitació on hi 
havia un calaix molt brillant, el van obrir, i van trobar una am-
polla petita de vidre, i un paper que en Marc va llegir i deia:

—Si el segon tresor voleu trobar,
al bosc de les fades haureu de buscar.

La Berta va dir:

—Quan hem arribat, he vist un bosc de fades, potser és 
allà!!!!!!!!

Quan van ser allà, van buscar per tot arreu i van entrar a 
un arbre molt alt on posava: Ajuntament de Magià.

En Marc va dir:

—Aquí, anem a veure l’alcaldessa — però a la cara li va 
caure una llàgrima mentre deia — ho sento nois, però 
ara que hi penso tothom està paralitzat.

Bé, però van entrar igualment i després de buscar per 
tots els pisos van anar a l’últim pis i per fi van entrar al 
despatx de la directora i van trobar l’últim full en un ca-
laix on estava ple d’altres fulls. Van trobar una sorra que 
va fer obrir el pot i es va ficar a dins.

La Laia va llegir el paper i deia així:

—Si l’últim tresor voleu trobar,
molt enllà haureu d’anar.

En Martí va dir: 

—I si anem a on s’acaba el país??? Potser és allà!!!!

Tots hi van estar d’acord i al cap d’una estona de ca-
minar van arribar a una platja a on hi havia un castell 
de sorra gegant. Hi van entrar. Van buscar per tot ar-
reu, però quan anaven per marxar, la Berta, va veure 
una petxina que a sota alguna cosa brillava.

Va anar a on hi havia la petxina i la va agafar. Quan va 
veure que hi havia un full, el va obrir i va veure que hi 
havia instruccions, les va començar a llegir i deia:

1. Agafeu el pot petit de vidre amb la sorra
2. Agafeu una branca
3. Poseu la branca dins del pot de vidre 
4. Aneu a la part més alta del castell
5. Tireu la poció amb la branca a dintre
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Abans de tirar-la en Marc va dir:

—Per què ho fem això??

Tots barallats per qui tirava la poció, no el van escoltar 
i es seguien barallant. En Marc ho va deixar estar i va 
agafar la poció i mentre la tirava deia:

—Tan difícil era fer això???

I tots es van posar a riure. A mida que la poció anava 
caient a terra tothom ja es començava a moure i tot ja 
tornava a ser com la normalitat. Quan es van anar aco-
miadant els hi va sortit un altre paper que l’Aina va aga-
far i va anar llegint i deia així:

—Si al vostre món voleu tornar,
al lloc on us heu trobat haureu d’anar,
si al parc voleu tornar a estar,
només heu de cridar,
si l’hora voleu atraçar,
abans de les vuit heu de marxar.

Tots van córrer cap al primer lloc que havien anat, des-
prés van començar a cridar i ja eren les 7:59, o sigui, que 
de cop es van tornar a trobar al parc. Després d’haver 
parlat, no sabien si havia estat un somni o havia passat 
en realitat.

Somnis

N’hi ha de molts tipus,
reals i romàntics,
en blanc i negre,

i en colors fantàstics.

No només hi ha somnis,
també hi ha malsons,

de zombis i fantasmes,
que et fan perdre el son.

Podem somiar
amb els ulls oberts,

els teus desitjos,
o les coses per fer.

El meu somni
és ser estilista,

posar la gent ben guapa,
amb el meu toc detallista.

Però aquest no és el meu únic somni,
en tinc de molts altres,
divertits i estrambòtics,

d’aventures fantàstiques.

També vull anar a la Lluna,
sense que se m’espatlli el coet,

i ser la millor ballarina
del més gran dels papers.

Sé que tot de cop,
potser no es pot fer,

però sé que en una altra vida,
ho aconseguiré.

Somiar és fàcil,
ho faig sense voler,

amb un obrir i tancar d’ulls,
ja tinc coses per fer.

Mai se m’acaben,
sempre en tinc un preparat,
per si algun dia m’avorreixo,

el tinc allà guardat.

Ja són molts els somnis,
que vull fer realitat,

però no puc parar d’imaginar-me,
com seria complir-los de veritat.

I sé perfectament,
que quan els aconsegueixi atrapar,

n’aniré a buscar d’altres,
per poder-los explorar.
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«La vida no és tan fàcil com sembla»

Hi havia una vegada una noia que es deia Marta. La 
Marta no tenia preocupacions.

Tenia dues filles: la Maria i la Marina. També hi havia el 
seu home, en Toni. Aquest l’ajudava tant en els moments 
bons com els dolents. Un dia, la Marta li va començar a 
fer mal a la part superior del pit. Es marejava i vomitava. 
Com que es trobava malament, se’n va anar a dormir. 
El dia següent la Marta no es despertava. En Toni la va 
veure, però va pensar que tindria molta son i que per 
dinar ja estaria desperta.

L’endemà la Marta no s’havia despertat encara. En Toni 
va tornar a entrar i va veure que la Marta encara no es-
tava al llit. Començava a estar preocupat i la va portar 
a urgències. Allà, la van atendre i la van posar en una 
camilla fins l’endemà. Aquell dia li van fer tres proves. 
A la primera, li van treure sang del braç, per analitzar-la. 
A la segona prova, la van ficar dins d’una màquina per 
veure-la tota per dins. I finalment, l’última va ser que li 
van posar un gel i amb una màquina li veien el pit per 
dins. La Marta es va quedar a l’hospital tres dies més, 
llavors va anar a casa perquè la trucarien de l’hospital 
per dir-li els resultats. Una setmana després, la van tru-
car per la visita amb el seu doctor. Va arribar el dia de 
la visita. Li van dir que tenia càncer. Càncer de mama. 
També li van dir que l’havien d’operar, i fer vuit mesos de 
quimioteràpia i dues setmanes de radiologia i que li cau-
ria el cabell. Ella estava trista i nerviosa. Però ho podia 
aconseguir. Es podia curar. I ho va aconseguir. Així va 
ser com aquesta família va passar una temporada trista, 
però després tot va tornar a ser com abans.

Si pogués millorar el món…

M’agradaria que ningú jutges per el color de la gent,
ni del seu caràcter, ni de la seva ment.

Demanaria que els rics no fossin tan egoistes,
i que fossin més generosos en les persones que més o 

necessiten.

Posaria més seguretat a les carreteres
així no i haurien més accidents,
i tothom estaria més content.

Somiaria en que tot el món sigues feliç,
i tots, per descomptat, fóssim eixerits.

Cantaria, ballaria d’emoció,
si no i hagessin guerres
ni malalties en el món.

Jo crec que per ser feliç,
no es necessiten els diners,

sinó, tenir família i gaudir de la vida.

Crec que una persona pobre,
s’ho passa més bé,

perquè pot gaudir de la vida
cada moment.

Jo aquest poema 
us he explicat,

i espero que us hagi agradat
i que hageu gaudit, 

però us haig d’anunciar,
que aquest poema ja s’ha acabat!
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La cérvola

Hi havia una vegada una nena que no tenia mare. Va 
morir en un accident de cotxe. Vivia en un poble petit es 
deia Blajeni. Al costat del poble hi havia un bosc que era 
on treballava el pare de la nena. El pare se’n va anar a 
treballar i entre els arbustos va veure una cérvola petita 
estava famèlica, estava espantada, s’havia ferit una pota. 
El pare va decidir empotar-se-la a casa per curar-la i 
després trobar la seva mare. La nena estava jugant i el 
seu pare va venir i la nena estava molt dubtosa i va dir:

—Hola papa, és una cérvola? Pobreta, no et preocupis 
pare que jo la cuidaré molt bé!

—Ja ho sé que la cuidaràs molt bé!

La nena va cuidar molt bé de la cérvola: li donava llet, jugava 
amb ella, i sobretot li va embenar el peu! La nena i la cérvola 
es van fer molt amigues. La cérvola la seguia per tot arreu. 
La nena estava molt contenta però un dia el seu pare li va dir:

—Mira filla meva, ja sé que estimes molt a la petita cér-
vola. Peró, com que ja està curada… haurem de buscar 
la seva mare!

La nena va començar a plorar:

—Però…papa —va dir sospirant— Jo l’estimo molt!

—Però, oi que no t’agradaria que t’agafessin i ja no et 
tornessin amb mi?

—És clar que no…no…— Es va eixugar les llàgrimes — 
Bé, no et preocupis que ja ho entenc.

El pare se’n va anar a treballar i va agafar la cérvola, la 
nena impacient esperava el pare que tornés i li digués 
què havia passat després de tres llargues hores. El pare 
va arribar i va dir:

—He trobat la seva mare i la petita cérvola estava molt 
contenta!

—Ja ho entenc pare, perquè sé que l’amor d’una mare 
no es pot substituir per res del món!

Aquella setmana vaig aprendre un lliçó molt important.
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El franctirador

Era una nit tranquil·la a la ciutat de Bourdeaux, fins a 
les dues de la matinada. A la comissaria de la Gen-
darmerie Nationale, els tres policies que estaven de 
guàrdia eren: el subtinent Bernier, la brigada en cap 
Matilde Mas i la brigada major Linski. El capità Linski, 
el germà de la brigada Linski, va morir en una in-
tervenció policial, en la qual estaven desmantellant 
una xarxa de traficants, i el cervell de la xarxa de 
traficants li va disparar un tret per l’esquena, però, 
finalment, els van detenir a tots menys al cap de la 
banda, que es va escapar per un conducte que va a 
parar a les afores de la ciutat.

El cas és que a la nit el mateix assassí del capità 
Linski, en Paul Gerbert, va cometre un doble assassi-
nat amb un fusell d’assalt en una armeria. Va matar el 
propietari de l’armeria i el seu propi còmplice. Matar 
el còmplice complica una mica les coses a la policia. 
Al lloc del crim hi van veure cartutxos de dues armes 
diferents: una pistola «thunder 22» i una escopeta 
retallada. El que podia ser una pista va deixar-ho de 
ser; l’escopeta retallada estava descarregada i tenia 
totes les bales!

L’autòpsia va confirmar que el venedor de l’armeria va 
disparar a l’atracador i al seu còmplice. Tenia pólvora 
a les mans i els tres trets que el van matar van ser: 
un al fetge, un al cor i un al cap. L’assassí era l’home 
més buscat del país, però va planejar una sortida cap 
al País Basc i li va sortir bé.

El que en Paul Gerbert desconeixia és que l’Ert-
zaintza sabia on s’amagava i es comunicava amb la 
Gendarmerie per preparar una possible intervenció 
per detenir-lo. L’Ertzaintza creia que en Paul Gerbert 
havia marxat d’aquell refugi on s’amagava i van so-
brevolar la zona amb un helicòpter.

En Paul Gerbert, que seguia dins del refugi, va veu-
re l’helicòpter sobrevolant la zona on s’ocultava i es 
va amagar dins d’un armari buit. Quan l’helicòpter va 
marxar de la zona, l’assassí més buscat del moment 
a França es va escapar cap a Espanya, on tenia un 
còmplice que feia temps que coneixia. El còmplice 
era a Espanya perquè el van agafar a la frontera amb 
Portugal després de matar el propietari d’una gaso-
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linera que va atracar. El seu nou còmplice sabia que 
a Andorra hi havia una casa abandonada, i van anar 
cap allà amb en Paul Gerbert ajupit al darrere del 
cotxe perquè no el veiessin.

Al cap d’uns dies, el Cos de Policia d’Andorra va re-
bre un missatge i una foto d’en Paul Gerbert i ho va 
enviar a la Gendarmerie. El missatge, l’havien escrit 
el capità Gil Grissom i el coronel Enzo Ghemara, i 
deia que l’assassí a qui buscaven creien que estava 
a Andorra i que no estava sol, també deia que anava 
armat i era perillós, i el còmplice segurament també 
anava armat, el més probable era que anés amb una 
pistola.

El Cos de Policia d’Andorra va llençar un avís de cer-
ca per tot Andorra i la Gendarmerie un avís de cerca 
per la frontera entre França i Andorra. El Cos de Po-
licia d’Andorra va localitzar l’assassí i el seu còmpli-
ce i va avisar la Gendarmerie, més concretament el 
capità Grissom i el coronel Ghemara. Van dissenyar 
un pla d’intervenció els tres policies que dirigirien 
la intervenció, que eren: el capità Grissom i el coro-
nel Ghemara de la Gendarmerie i el comissari Jordi 
Roca, del Cos de Policia d’Andorra.

Els dos cossos de policia que es preparaven per fer 
la intervenció es van quedar fins a mitjanit esperant, 
fins que van sentir un soroll estrany i van començar a 
intervenir. El que no sabia la policia era que en Paul 
Gerbert i el seu còmplice havien contractat un grup 
de «guardaespatlles» que tenia un cotxe preparat per 
a una fugida. Malgrat no saber-ho van rodejar tota 
la casa i més lluny hi havia un petit grup d’homes de 
la policia armats amb franctiradors, així que no van 
poder escapar i va començar un breu tiroteig sense 
morts ni ferits, que es va acabar amb en Paul Gerbert 
agafant el còmplice, apuntant-lo amb la seva pistola 
i tancant-se darrere d’una porta. Era el lavabo i te-
nia una finestra que donava a l’exterior de la casa, 
justament on hi havia policies armats amb franctira-
dors amb silenciadors. L’assassí va fer un crit que va 
alarmar els policies, que van donar l’ordre de retirada 
dels policies armats amb franctiradors.

En Paul Gerbert va matar el seu còmplice i es va es-
capar per la finestra, i després bosc endins; però el 
subtinent Bernier va alertar el grup de franctiradors 
que en Paul Gerbert havia disparat i s’havia escapat 
per la finestra. Van saber que es va escapar per la fi-
nestra perquè van rebentar la porta i van entrar ràpi-
dament després del tret. Van veure el còmplice mort 
i el subtinent Bernier va ordenar a tothom, menys al 
grup de franctiradors, que pugessin als «seus» vehi-
cles i vigilessin. En Paul Gerbert va agafar un policia 
armat amb una escopeta de corredera i el va fer ser-

vir d’esquer. Un policia del grup de franctiradors va 
veure que havien agafat un company seu i va avisar 
el comissari Roca, que va anar cap allà amb tota la 
resta de policies.

Ningú no havia donat l’ordre de disparar, però el sub-
comissari Motta, que era el franctirador que va avisar 
a tothom, quan va tenir en Paul Gerbert localitzat i 
enfocat no s’ho va pensar dues vegades i va disparar 
un tret ben net amb una precisió brutal de manera 
que va matar en Paul Gerbert i va alliberar el policia 
que tenia «empresonat», en Paul Gerbert.

Al subcomissari Motta, del Cos de Policia d’Andorra, 
li van fer un homenatge i una escultura a Andorra 
la Vella, a París al costat del Palau de Versalles i al 
centre de la ciutat de Bourdeaux.

La vida des d’una altra perspectiva

Els humans des d’un principi
que ens hem complicat la vida,

seria tot més fàcil mirant-ho
des d’una altra perspectiva.

La gent no m’entén quan dic això,
però ben segur que és de debò.

Ens costa molt parlar i expressar,
però ens hem de despertar i respectar.

Hem d’afrontar les coses de la vida,
arriscar-nos a fer bogeries i sobretot

disfrutar, perquè la vida són quatre dies
i l’hem de aprofitar!!!
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El dia d’en Benjamin

El Benjamin Diagne era un nen senegalès, d’uns 9 
anys. Li agradava molt jugar a futbol. Era un nen una 
mica pobre que vivia a Dakar, i cada dia anava a bus-
car la collita dels camps dels seus pares.

Avui sabreu una mica què fa en Benjamin cada dia 
a la seva vida. Ell, es lleva a les 5 del matí. Fa mitja 
hora de camí caminant fins als camps dels seus pa-
res. Planta, sega i porta la collita a casa. Es passa tot 
el matí treballant. A la tarda si no té feines per ajudar 
a casa, juga a futbol amb el Mamadou i en Blaise, que 
tenen un dia molt semblant a en Benjamin. El Ma-
madou era altíssim, no com en Blaise, que tenia una 
altura no gaire normal per a la seva edat. El pare del 
Blaise, se n’havia anat a viure a Saint-Louis, al nord 
del Senegal, el Blaise dels tres, probablement, era el 
que tenia més feina, ja que era el germà gran, i com 
si fos el pare de la família. La mare d’en Blaise era 
molt treballadora i somrient. A les set, quan havien 
acabat de jugar a futbol, cadascú es deia adéu i se 
n’anava cap a casa seva. El Benjamin havia d’ajudar 
a fer el sopar a la seva mare. Tenia dos germans: 
en Youssou i la Fatma. En Youssou tenia 3 anys i la 
Fatma 6. La seva mare es deia Marie, i era una dona 
altíssima. El pare era en Jean-Nicolau, que era un 
home corpulent i alt.

Avui per sopar tenien arròs, que era el menjar típic 
que solien menjar. El pare d’en Benjamin, els explica-
va moltes històries sobre coses que passaven quan 
el seu avi era un esclau dels blancs. Avui no sabia 
que dir, no estava inspirat. El Youssou, jugava molt 
amb un joguet que l’hi havia portat la UNICEF quan 
havien vingut al Senegal. A les vuit, en Benjamin se’n 
va anar a dormir igual que la Fatma i en Youssou. 
Sempre abans d’adormir-se, pensava en com aniria 
demà al camp, etc… I llavors es va adormir al seu llit 
de pedra. 
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Pol down

Tot va començar amb un nen petit que es deia Pol. Ell es-
tava una mica trist ja que no feia el mateix que els altres 
nens: anava a una escola diferent, feia uns deures més 
fàcils que els altres… Ell mai sabia el perquè i sempre que 
ho preguntava als seus pares, la resposta era la mateixa:

—Perquè ets un nen especial!

Ell no entenia aquesta resposta. Sempre pensava: 

—Però si sóc tan especial, com és que no puc fer el ma-
teix que els altres que ho fan tot més difícil?!

Un bon dia, després de sortir de l’escola, va pensar en 
fer la mateixa pregunta però una mica diferent:

—Com és que no faig el mateix que els altres nens? 
Però ara vull que em dieu la veritat i no tot allò de que 
sóc especial!

Els seus pares es van quedar sorpresos. No sabien què 
respondre. Al cap d’uns minuts la mare va dir:

—D’acord, però crec que aquesta pregunta l’haurem de 
respondre més endavant. Crec que no estàs preparat.

Ara sí, que en Pol no va entendre res. Per què deien que 
no estava preparat?! Què estaven amagant? Per què no 
li deien?! Tenia tantes preguntes sense resposta…

Va estar així durant dies. Fins que la mare va armar-se 
de valor i va dir:

—Com explicar-ho… En realitat fill, sí que ets especial 
però d’una altra manera. No sé si m’entens?!

—No! — va respondre ell.

—Quan vas néixer, ja erets diferent. Vam anar al metge i 
va resultar que tenies una malaltia.

—I quina és aquesta malaltia? — va respondre amb cu-
riositat.

—Doncs es diu síndrome de Down. I és això el que et fa 
tan especial.
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Sigui el que sigui, no et rendeixis

En Jan era un nen que tenia 11 anys, era molt feliç 
i tenia uns pares perfectes. L’hi agradava molt prac-
ticar el seu esport preferit, anar amb moto. La seva 
vida era perfecta fins el dia 13 de juliol de 2016, que 
va patir un accident molt greu en una competició de 
moto a Girona. El van anar a buscar amb helicòpter 
i el van portar directament a l’hospital Sant Joan de 
Déu, va estar 48 hores ingressat. Va quedar amb ca-
dira de rodes per vida, per que no es podia moure de 
cintura en avall. Els metges li varen dir que l’única 
oportunitat que tenia per a tornar a caminar era ope-
rant-se als EUA, però no se sabia segur si l’operació 
funcionaria. Els seus pares no es podien permetre 
pagar el viatge i l’operació. La seva vida havia donat 
la volta.

Al principi, s’ho va prendre molt millor del que es pen-
saven. Però amb els dies, encara s’anava fent més pre-
guntes:

—Em moriré? No podré ser una persona normal? 

En veure la seva reacció van decidir que era millor por-
tar-lo al psicòleg.

Després de moltes sessions, el psicòleg li va fer enten-
dre que no era l’únic amb síndrome de Down o amb al-
tres problemes, havia de seguir endavant i fer una vida 
normal. 

—Actualment, hi ha molta gent amb diferents proble-
mes i molts tenen aquest síndrome. Però per això no et 
moriràs i per tant pots aprofitar la teva vida. I si algú et 
pregunta què et passa, tu respons: «Tant jo com molts 
altres tenim dificultats en la nostra vida, i com tu has 
preguntat jo et responc, ho estic superant i segueixo 
vivint al màxim tant com puc. Això és el que em passa i 
el que jo faig» — li va dir el psicòleg.

I això és el que fa actualment fa en Pol. Si tu li preguntes:

—Què et passa?

Ja saps què et respondrà i el que farà.
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En Jan va decidir no rendir-se, sinó afrontar-ho. Els pri-
mers dies d’escola després de les vacances d’estiu va-
ren ser molt difícils per a ell perquè era com si fos tot 
nou per a ell, però el que més li molestava era que mai 
més podria tornar a pujar en una moto.

Ell cada dia, després de l’escola, pensava i dissenya-
va una moto perquè nens com ell, que els hi agradés 
molt anar amb moto, poguessin seguir practicant el que 
més els hi agradava. Al cap de setmanes de treballar 
va aconseguir dissenyar una moto perfecta per a nens 
com ell. Tenia la sort que el seu tiet era mecànic, ell li va 
preguntar si el podria ajudar a construir una moto. Tots 
dos de mica en mica la varen construir i al cap de mesos 
d’esforç la varen acabar.

En Jan i la seva mare varen anar amb el metge que els 
ajudava a preguntar-li si en Jan podia anar amb aquella 
moto. El metge va dir que ni pensar-hi, però en Jan i la 
Laura insistien que la moto era molt segura i que vigila-
ria molt. Però el metge es va negar a deixar-li anar.

Com que el metge d’en Jan es va negar a deixar-lo anar 
amb la moto, va decidir vendre-la i en va aconseguir un 
bon preu. Els seus pares van dir-li que si en venia dues o 
tres al mateix preu es podrien permetre pagar-li la ope-
ració als EUA.

Dit i fet, el dia següent li va comentar al seu tiet i ell li va 
dir que estava disposat a ajudar-lo.

Al cap de uns mesos ja viatjava cap als EUA, el van ope-
rar i va tenir la sort que, després de dos mesos d’estar 
ingressat, el van deixar tornar cap a Catalunya i va viure 
feliç i tranquil sense anar amb moto.
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Canviem

Món de guerres,
a Síria, tothom mort pels terres…

sang i armes de foc,
sembla que matar a algú sigui poc.

Un planeta contaminat,
Terra que plora,

som la vergonya de la humanitat,
que ni desitja ni enyora…

Els pols es fonen, 
la nostra existència s’ha acabat.

Falta de Pau, 
i amistat i amor,
no siguis babau,

no t’omplis de dolor… 
el teu amic 

et donarà la seva escalfor.

Amics enfadats, 
tristos i malcarats,
siguin companys 
o siguin amics, 

ells són la Lluna
que il·lumina la fosca nit.

I ara, 
fes-me cas

renta’t la cara
nota que te’n vas;

aquest planeta
és com la nostra casa,

si se’n va
serem com una mula sense ase.
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Un dia qualsevol

1 de setembre de 1939
Avui no sé què caram passa. Amb els meus 5 anys de 
vida no havia vist mai això. Els pares dels meus amics 
marxen corrents amb unes robes… no gaire maques, 
la veritat: verdes i marrons. Les mares dels meus amics 
ploren. Els hi vull anar a demanar si s’han fet mal però la 
meva mare no em deixa. No ho entenc. El meu pare no 
marxa de casa i la meva mare no plora però està molt 
nerviosa. La meva mare és molt valenta. Millor que avui 
me’n vagi a dormir, la mare ja fa estona que m’ho diu i no 
vull fer-la enfadar.

1 de novembre de 1939
Avui si que n’ha passat una bona.
He sortit a jugar però la meva mare no em deixava. Així 
que, quan m’he escapat, m’he hagut d’aturar. La gent 
cada vegada està més boja! Avui s’han posat a dormir al 
mig del carrer i a més a més devien haver menjat tomà-
quet perquè s’havien tacat.

La meva mare m’ha cridat, estava plorant. M’ha dit 
que digués adéu al pare, que tardaria a veure’l. El 
pare se n’ha anat, molt trist, cap a dintre d’una fur-
goneta molt fosca i bruta. També hi havia altres nois 
que anaven cap allà dintre. Si no els hi agrada, per 
què hi van? No entenc res de res, la mare m’ha dit 
que van al front.

4 d’abril de 1940
Avui estic molt trist. I la meva mare també.
A les 5 del matí ens ha arribar una carta de color groc. 
Feia molt temps que no arribava cap carta. He estat molt 
content. La mare l’ha obert abans que jo, i un cop l’ha 
llegida, sense dir res ha anat cap a la seva habitació, i 
segons més tard ha començat a plorar.

Jo l’he llegida més tard. També m’he posat a plorar. La 
carta ens comunicava molt breument i sense sentiments 
una notícia ben trista:

«Hoy, a las 2:30 de la madrugada ha fallecido el 
coronel Juan Carles y Ribes. Comunicamos este in-
cidente a su familia.»

El pare… havia mort i no hi podíem fer res. Jo també 
he anat a la meva habitació a plorar. Més tard la mare 
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m’ha dit que aniríem a un refugi, ara que estàvem sols.
Així que a les 12 hem anat cap al refugi. Allà a dintre 
està ple de persones malaltes, famílies desmuntades, 
infermeres, i una gran olla amb caldo.

12 de Desembre de 1940.
Avui faig 7 anys. No els passo gaire content, la veri-
tat, però la gent del refugi han aconseguit comprar-me 
unes maduixes. Això m’ha posat molt content. Fa un 
meset que la meva mare no està gaire fina. Al principi 
només estossegava, però després ja li va començar a 
fer més mal tot. Ara està dormint, les infermeres diuen 
que ha de descansar. Al refugi hi he fet amics. La Pau-
la, que no té pares, en Marc, que no té pare, i l’Oriol 
amb tota la seva família. L’Oriol ja era amic meu abans 
que comencés la guerra, o això m’han dit que és el que 
està passant

28 de Febrer de 1941
La meva mare s’ha mort, ho ha fet aquesta matina-
da, silenciosament, ha esperat quan tothom dormia, 
no ens ha volgut fer patir. Sé que ara estarà amb el 
meu pare, però només hi ha un problema: que jo no 
hi seré.

Aquests dies tothom s’està morint, les bombes cauen 
com mai i el menjar cada vegada escasseja més… No 
m’agrada aquest panorama. Jo també me’n vull anar 
amb els meus pares…

15 d’octubre de 1941
Avui he pres una decisió. Ja sóc gran. Tinc gairebé 8 
anys. La gent no es posa a dormir al carrer i no es ta-
quen amb el tomàquet. Els nois no se’n van perquè volen 
a dintre aquella furgoneta… Els pares dels nens no tor-
nen perquè estan treballant…

Tot és una gran MENTIDA. Ja fa temps que els nens 
més grans de disset anys se’n van i no tornen. 

Jo faré el mateix, encara que no torni. 

Avui tornaran per agafar més gent, i jo, em colaré a la 
seva furgoneta.

16 d’octubre de 1941
He arribat al front. Vull venjar a la meva família. M’han 
baixat de la furgoneta a cops… i m’han enxampat.

El coronel, enfurismat, m’ha engrapat per la camisa i 
m’ha tirat al terra. i… PIIIIIII

Final

Ja no pot escriure el nostre petit aventurer. La seva 
aventura no ha acabat massa bé per ell.

Després que el coronel l’apallissés, l’havien tancat a 
una petita caixa i l’havien llençat amb els guerrers. Amb 
penes i treballs havia aconseguit sortir de la caixa i, tot 
just posar el peu a terra i observar amb els seus ulls 
plorosos el cel, un dolor fred li va recórrer tota l’espi-
nada, se li van enrampar les mans, els braços, els peus 
i les cames, s’estava tornant groc. Estava molt cansat 
i, de cop i volta, es va desplomar. Amb un soroll fort i 
sec va caure al terra sentint un xiulet insuportable a les 
seves orelles, les parpelles se li tancaven i veia borrós 
com un soldat el mirava estranyament alarmat. Segons 
més tard, es va poder ajuntar amb els seus pares.

El Boli Toni 

Hola! Em dic Boli Toni i com bé diu el meu nom sóc un 
bolígraf molt car i molt valuós fins que…

Tot va començar una matinada a la papereria, quan es-
tava dormint tranquil·lament a la meva capsa de luxe… 
De cop es va sentir un timbre:

–Tinc, tinc!

Em vaig despertar d’una revolada, si sonava el timbre 
volia dir que venia algú a comprar. 

Vaig mirar a través d’un petit forat… Resultava ser un 
nen més o menys de 12 anys, força baix, portava ulleres 
i un pentinat molt clenxinat cap al costat (tenia aspecte 
d’aplicat).

Va començar a xerrar amb la dependenta, ella li va en-
senyar varis bolígrafs però ell em va assenyalar a mi, la 
dependenta em va agafar i va obrir la tapa de la capsa. 
El nen, tot curiós, em va analitzar i, sense pensar-s’ho 
dues vegades, em va comprar.

Jo estava content, ja tenia ganes d’escriure.

Quan vam arribar a casa em va agafar i em va fer servir 
per escriure un redacció de català, em va endreçar a 
l’estoig i em va ficar a la maleta.

L’endemà al matí ja estàvem anant cap a l’escola cami-
nant, vam entrar a la escola i es va asseure a la cadira, 
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es va girar i va agafar l’estoig, em va treure i em va mos-
trar als seus amics i tots deien:

–Que guai, que xulo, com mola…

Fins que la professora els va manar que s’asseguessin 
al seu lloc.

El nen em va agafar de nou i va començar a escriure, va 
escriure tant que em vaig quedar quasi sense energia…

El nen volia seguir escrivint però jo ja no podia més.

Tot seguit el nen em va agafar i em va llençar a la pape-
rera sense compassió.

Em vaig sentir molt ofès, què havia fet jo perquè em 
llencés a la paperera? Vaig pensar que com que encara 
tenia una mica de tinta, potser més tard tornaria, però 
no va tornar.

Allà dins vaig estar-hi dos dies seguits fins que, de cop, 
vaig veure que la paperera es movia, vaig notar com una 
mà m’agafava i de nou m’analitzaven. No era el mateix 
nen d’abans, era més aviat grassonet, no portava ulleres 
i tenia el cabell fet tot un guirigall. 

Em va agafar i em va posar al seu estoig.

Quan la professora va informar que apuntessin a les lli-
bretes els apunts de mates, em va agafar de nou i va 
començar a dibuixar sense sentit.

Estava dibuixant tranquil·lament quan, de cop, vaig sentir 
una cosa freda i llefiscosa al tap, vaig mirar cap amunt 
i vaig contemplar com el nen m’estava xumant el tap, jo 
mort de fàstic em vaig haver d’aguantar, quan va acabar 
em va desmuntar i em va tornar a muntar, no em parava 
de tirar a l’aire…

Total que al final del dia em vaig quedar fet pols, però 
almenys no em va tirar a la paperera.

Van anar passant els dies i sempre em passava el ma-
teix…

Fins que m’hi vaig acostumar: quan em xumava era com 
una dutxa, quan em desmuntava era com si m’estigués 
fent pessigolles, quan em tirava era com una atracció 
de fira…

Actualment visc amb l’Ernest, aquest nen desmanegat 
però molt bona persona. 

FI
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Una ànima bessona

«No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però 
s’assemblava tant a un amic meu que em va saludar 
cordialment: ell també s’havia confós.» (Pere Cal-
ders)

El meu amic es deia Marc i aquí us explicaré la nostra 
història.

Ens vàrem conèixer en un concert d’estiu i no vàrem tenir 
gaire bon començament.

Aquell dia jo estava cansada i em vaig asseure a la 
butaca com si estigués al sofà de casa. No hi va haver 
mitja part i, en acabar el concert, sense conèixer-nos 
de res ell es va acostar a mi i em va dir a cau d’orella:

–No sé com ho veus però ets molt mal educada, un altre 
dia asseu-te bé!— i després de dir aquestes paraules, es 
va esfumar tal com havia vingut.

Em vaig quedar perplexa i bastant sorpresa, però un cop 
a casa ho vaig oblidar totalment.

El cas és que, aquell mateix setembre començava pri-
mer d’ESO i no endevinaríeu mai a qui em vaig trobar. 
Em vaig trobar l’antipàtic i misteriós noi del concert 
d’estiu. La veritat és que a l’hora de fer les presenta-
cions va semblar bastant més simpàtic que el dia del 
concert, no semblava el mateix.

Van anar passant els dies i tot i que l’intentava evitar, 
sempre acabàvem al mateix grup de treball. Poc a poc 
vaig anar veient que no era tant mala persona com 
l’havia imaginat. Es ben bé que les persones ens fem 
unes pel·lícules… Vàrem passar de ser companys a 
bons companys, després amics, bons amics i, encara 
que no ho acceptàvem (ho confesso) vàrem arribar a 
alguna cosa més que amics.

I amb aquesta relació d’amics i una mica més vàrem 
arribar a Setmana Santa. Aquella setmana va ser la 
millor de la meva vida. Perquè gràcies a les nostres 
súpliques les vàrem poder passar junts. La mala sort 
va ser que el destí ens va jugar una molt mala passa-
da, no podríem celebrar la 2a Pasqua junts i potser no 
ens tornaríem a veure mai més!
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Un dia vas arribar

Un dia vas arribar tu, i tot va canviar.
Vas arribar el dia 12 de setembre de 2009. Des del pri-
mer moment que et vaig veure, em vaig enamorar de tu. 
Em vas deixar perplex. Però sabia que no podia ser. Per 
tant, em vaig limitar a ser el teu amic. Jo confiava en tu, 
i tu en mi. Van ser els millors anys de la meva vida. Per 
primera vegada, em faig fer amic d’algú. Tres anys més 
tard, a 2n d’ESO, et vas posar malalta. Molt malalta.

8 de novembre, 2013
Estimat diari:
Avui m’han regalat un diari, i ja he començat a escriure-
hi. Quan em mori vull que aquest diari el regalin a en 
David. Perquè vull que sàpiga que l’estimava. Per cert, 
avui en David ha vingut. M’ha dit no volia que em passés 
res, i m’ha assegurat que vindria cada dia a veure’m. Tant 
de bo fos així…

9 de novembre, 2013
Estimat diari:
De moment, en David no ha trencat la seva promesa. Ha 
vingut després de dinar i s’ha estat tota la tarda amb mi. 

10 de novembre, 2013
Estimat diari:
Avui en David ha tornat a venir. Estic molt contenta! És 
l’únic nen de la classe que m’ha vingut a visitar aquí a 
l’hospital. No entenc com en els tres anys que hem pas-
sat junts no m’hagi adonat del seu meravellós caràcter. 
No sabia que fos tant bon noi.

Els seus pares, que eren metges, havien trobat una 
molt bona feina a Alemanya i s’hi havien de traslladar 
el més aviat possible. Així doncs marxarien al cap de 
15 dies.

Si, si, tal com ho sentiu, varem tenir només 15 dies 
per acomiadar-nos i fer les últimes quedades junts, 
després d’escola, caps de setmana… Havíem d’apro-
fitar al màxim, ja que no sabíem quan ens tornaríem 
a veure, a més a més de no saber si ens tornaríem a 
veure.

Varen ser uns dies difícils sobretot el dia del comiat final. 
Aquell diumenge ens havíem llevat d’hora per anar a l’ae-
roport i a la tornada, tot varen ser llàgrimes.

Tot i que encara ens vàrem anar comunicant, ja no era 
el mateix. Va ser llavors que ens vàrem adonar i vàrem 
assumir que realment érem molt més que amics.

Ja feia tres mesos de la nostra separació i, justament 
aquell dia, tot anant a la gelateria em va passar una cosa 
sorprenent. «No ens havíem vist mai, enlloc, en cap oca-
sió, però s’assemblava tant a en Marc que em va saludar 
cordialment: ell també s’havia confós.»

Quan vaig arribar a casa em va començar a picar la curi-
ositat, hi havia el Marc a la mateixa ciutat que jo? No, s’hi 
hagués estat així m’hagués vingut a avisar o m’hagués 
saludat diferent, no? Doncs, qui era? Era la seva ànima 
bessona?

Poc a poc vaig anar investigant sense dir res als 
meus pares, ni que l’havia vist, ni que investigava… 
Vaig començar per establir una conversa curta i es-
túpida amb ell, llavors una de més llarga, una encara 
més llarga i així consecutivament fins que vàrem aca-
bar mantenint una llarga i molt informadora conversa.

Vaig descobrir que es deia Aniol i que s’havia traslladat 
a aquella ciutat feia poc, que el motiu del trasllat era la 
feina del seu pare, que tenia tretze anys (com jo i en 
Marc), que al setembre començaria el segon d’ESO a 
la mateixa escola que jo i moltes coses més. El que no 
em vaig atrevir a preguntar és a veure si coneixia a un 
tal Marc, fins que finalment un dia va comentar-me que 
aquell setembre vindria un seu amic d’Alemanya, just en 
aquell moment, se’m va acudir que en Marc podia tornar, 
però ho vaig deixar córrer, era impossible.

Epíleg:

Som dia 5 de setembre i ja falta molt poc per començar 
el curs. Ja fa molt de la separació entre en Marc i jo, i 
fins ara ja no m’havia recordat que hi hauria un nen nou, 
amic de l’Aniol, que venia d’Alemanya. Ha estat llavors, 

quan jo estava capficada pensant si realment podria ser 
en Marc, que ha sonat el timbre juntament amb la veu de 
la meva mare que deia:

–Nina! Vés a obrir la porta, plis.

He anat a la porta encara pensant i quan l’he obert no-
més he pogut obrir més els ulls, mentre se’m negaven i 
pronunciar:

–Marc! Has tornat!
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12 de novembre, 2013
Estimat diari:
En David ve gairebé cada dia. Avui ha portat galetes, i 
ens les hem menjat junts mentre m’explicava què passa 
a la classe. Té un gran cor, en David.

15 de novembre, 2013
Estimat diari:
Avui en David ha vingut amb una gran sorpresa! Un violí! 
No sabia que fes música. Toca perfecte el violí. Cada 
vegada m’agrada més.

16 de novembre, 2013
Estimat diari:
Els dies se m’acaben, però jo vull arribar a fer els 13 
anys. En David m’ha dit que ho aconseguiré, i tant de bo 
fos així. Moltes vegades m’he preguntat si també li agra-
do a en David. Suposo que no.

18 de novembre, 2013
Estimat diari:
Em falten forces per escriure. M’ha costat molt escriu-
re això. Però ho necessitava. Només falten dos dies pel 
meu aniversari. En David m’ha dit que no sabia què rega-
lar-me. No li he dit, però per mi, veure’l cada dia ja és un 
regal. Durant aquests dies, m’he adonat d’una cosa: En 
David és la persona que més estimo.

19 de novembre, 2013
Estimat diari: 
M’he quedat sense forces. He necessitat ajuda per poder 
escriure això. Ja està. Ja he arribat al final. Si no s’acaba 
avui, segurament serà demà. Hauré arribat als 13 anys! 
Avui en David ha vingut per últim cop. Sé que no el tor-
naré a veure més. T’estimo, David.

Al final, et vas morir. Als 13 anys… No he pogut acabar 
de llegir tot el teu diari. No ho he pogut aguantar més. 
He vist que no vaig poder ser prou llest per adonar-me’n. 
Estaves enamorada de mi. Ara ja no ens veiem, i et trobo 
a faltar. Els dies sense tu no tenen sentit… però he de 
continuar endavant. Perquè sé que és el que tu hauries 
volgut.

Aquell heroi… 

Mai heu tingut una persona tant, tant important que heu 
pensat que és el vostre heroi o heroïna? 

Ara molts pensareu en la mare, aquella dona que sap 
quan menteixes, quan estàs trist, que sap absolutament 
tot de tu. 

Però jo parlaré del meu avi, aquell ancià assegut 
sempre a la vora de la llar de foc, que quan érem 
petits ens explicava tots aquells contes tradicionals 
i també no tradicionals, aquella persona que se sap 
tantes històries, i sempre s’equivoca amb els noms 
dels seus néts… 

Es aquella persona tant, tant, tant estimada, que en les 
estones que t’avorreixes, et pot explicar històries in-
ventades, i també històries viscudes, que et fa riure per 
qualsevol cosa que digui sense sentit. És aquella perso-
na tant especial que mai voldries perdre. 

Això és un heroi de veritat. 

No fa falta que sigui una persona forçuda o amb po-
ders màgics, una persona és un heroi pels fets que fa, 
que no sempre és salvar una persona. El meu heroi és 
una persona sàvia, amb molts coneixements, amb mol-
tes històries i anècdotes per explicar, és una persona 
que sempre et fa feliç, i que, sí o sí, et treu un somriure. 
Aquella persona tant propera, que no només es el teu 
avi, sinó també amic, germà, pare, una persona plena 
de confiança. 

És una persona que quan t’explica històries de quan era 
petit costa d’imaginar, és tant savi que sembla impossi-
ble pensar que algun dia va ser petit. 

Estimat avi, et dedico aquest text perquè tu des de sem-
pre has sigut el meu heroi. De petita eres aquella per-
sona que m’explicava tantes i tantes històries i sempre 
em regalava llaminadures, i ara, encara continues sent 
aquesta persona que explica moltes històries, aquesta 
persona tant estimada i especial. Sempre amb un som-
riure d’orella a orella, recolzat sobre aquell bastó, o as-
segut a la vora de la llar de foc. 

Una persona que té molta imaginació i és molt creatiu. 
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I doncs, senyors i senyores, el meu heroi és una persona 
anciana i sàvia, que explica moltes històries. Sempre diu 
frases antigues que no tenen ni solta ni volta, o potser 
sóc jo el que no les entenc. Té el cabell totalment blanc 
i sempre està recolzat sobre el seu bastó. 

Estimat avi, sempre seràs aquella persona tant estima-
da entre la família, la persona que ens fa riure, la que 
ens dona consells. Aquella persona que mai, mai volem 
perdre. Tu ets aquell heroi, sense músculs, ni súper po-
ders, que gairebé no tens força. Ets un heroi únic i es-
pecial, estimat avi… TU SEMPRE SERÀS EL NOSTRE 
SUPER-HEROI. 

Per què som diferents…? 

Perquè els humans són així… 

Hola sóc l’Adam, un nen de 12 anys d’origen sirià, que 
per mala sort visc sota les decisions d’Europa en un 
camp de refugiats, sense pares n’hi familiars ja que els 
he perdut pel camí, només amb la meva germaneta de 5 
anys que no para de plorar a causa de la situació. Vos-
altres els europeus pensareu que no n’hi ha per tant per 
viure en un lloc així, que total tenint menjar, aigua i un 
sostre per aixoplugar-se ja n’hi ha prou. Però no és així, 
a vegades també fa falta una mica d’estimació dels pa-
res per tenir l’autoestima més o menys animada. Nosal-
tres no la tenim, però ens tenim un a l’altra i això ja i fa 
una mica més. 

Sort que ara en aquests moments estic amb una noia 
voluntària de Vic, de la comarca d’Osona, que ha vingut 
ajudar-nos i a veure com vivim. Ella es diu Maria, és una 
noia d’uns 22 anys que no està d’acord que les fronteres 
estiguin tancades, ella diu que tots som iguals, que no 
hi han d’haver diferències ja que tots som humans. Ella 
ens fa riure amb la meva germana i ens fa passar bons 
moments. Nosaltres quan la veiem, correm cap a ella i 
ens hi tirem per abraçar-la, quan l’abraço em sento feliç, 
noto en el fons del meu cor una tranquil·litat i seguretat 
que em fa mirar les coses d’una altra manera, per a mi la 
Maria és com una mare. Avui m’ha donat un paper i un 
bolígraf per poder expressar els meus sentiments tan 
bons com dolents i escriure aquesta bonica carta. Ella 
m’explica que no deixen obrir les fronteres perquè tenen 

por, una por que afecta els que l’han viscut, els mateixos 
refugiats. Tenen por del terrorisme i ho relacionen amb 
nosaltres que no tots en som culpables. Això m’afecta, 
em posa trist i penso perquè no he pogut néixer en un 
altre lloc, un lloc a on pogués tenir uns pares i on esti-
gués segur. 

A mi m’agradaria i és un dels meus objectius arribar a 
Alemanya o a França, ja ser que no serà fàcil però segur 
que algun dia o altre i podré arribar. Vosaltres en llegir 
la carta pensareu quina ment més positiva, però no puc 
fer res més, a la vida s’han d’encarar les coses cap a la 
llum. El meu somni a part d’arribar en un d’aquest països, 
és arribar a ser metge per poder venir aquí als camps de 
refugiats, a ajudar i curar la gent. 

Aquí m’acomiadaré, espero que la meva carta rodi món 
i la gent se n’adoni de la buidor que sentim i hi puguin 
fer alguna cosa. També vull donar les gràcies a la gent 
com la Maria que ens ajuda amb el nostre estat d’ànim. 

Amb tot el meu cor, 

Adam

Carta 

Hola Andrea,

Em dic Maika, tinc 14 anys, visc a Grècia, tot i que a Ale-
po, un poble de Síria, va ser a on vaig néixer i a on van 
començar els esdeveniments que estan deixant marca 
en la meva existència. Ara t’explicaré la història més trà-
gica de la meva vida i el que més desitjo és que això 
caigui en unes mans acollidores i comprensives.

Tot va començar un dia en el qual jo encara recordo que 
era feliç, tenia els meus pares a prop, era un matí de 
primavera assolellat, en aquell moment l’expressió mes 
horrible de la humanitat, la guerra, va decidir acabar amb 
la meva felicitat i un cop profund en forma de bomba va 
caure a sobre del meu col·legi. No puc descriure com 
em sentia, tot va passar en segons i em sento afortuna-
da que no acabés amb mi. Després d’aquell instant vaig 
córrer a abraçar el meu germà petit, l’Abdou, que es-
tava atemorit, la seva mirada estava perduda, els meus 
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pensaments eren pèssims i tenia molta por, el paisatge 
era grisós i ple de fum, no sabia ben bé què estava pas-
sant però, de cop, començava a entendre del que parla-
ven els meus pares a casa i el perquè es preocupaven 
d’aquella manera. De sobte, la meva mare ens cridava i 
venia corrents cap a nosaltres, ens va abraçar i ens va 
portar cap a casa.

A partir d’aquell dia, les mirades entre nosaltres eren 
plenes de tristesa i les llàgrimes queien dels nostres ulls 
com mai abans havia succeït. La meva mare intentava 
fer-nos entendre que tot aniria bé però a mi em costa-
va creure-ho, havia perdut a moltes amistats importants 
per mi, el meu pare ens deia que havíem de fer les male-
tes i jo no entenia molt bé el perquè, tot i que jo cada nit 
mentre dormia amb l’Abdou, l’abraçava i somiàvem junts 
en un viatge cap a la felicitat. Un dia mentre somiàvem, 
el meu pare ens va despertar i tots quatre vam pujar en 
un camió ple de gent amb mirades d’angoixa, jo abraça-
va a l’Abdou amb força perquè era el que més estimava 
en aquells moments. Després d’unes hores tan eternes 
com dies, vam arribar a un lloc on es respirava humi-
tat i es podia sentir el so de les onades xocant sobre 
uns murs freds, al fons podíem observar un vell vaixell. 
Les nostres figures van començar a omplir aquella nau 
sense deixar ni tan sols un petit espai, el menjar era 
miserable, un tros de pa i un got d’aigua, la meva mare 
ens assecava amb cura les llàgrimes plenes de por que 
queien una a una. En aquell lloc d’esperances confuses, 
per primera vegada, vaig sentir a través de la seva ex-
pressió que l’home més important i lluitador del món, el 
meu pare, tenia por. Passats dos dies vam arribar al que 
era el nostre destí i que jo trepitjava per primera vegada, 
una petita part de mi tenia fe en que tot aniria bé, però la 
gent que ens rebia tenia una expressió de ràbia que els 
envaïa. Cada comentari desagradable que sortia de les 
boques d’aquella gent sense cap mena de comprensió 
cap a nosaltres em destruïa. Més tard ens van dirigir a 
un lloc ple de persones abatudes per les circumstàn-
cies, amb mantes i petits refugis, i allà ens van deixar 
també a nosaltres. Ens vam col·locar com vam poder i 
teníem por, molta por. Un trist dia, quan vaig despertar, 
el meu pare ja no hi era, vaig preguntar a la meva mare 
i ella gairebé sense poder parlar ni gesticular em va dir 
que l’havien retornat a Síria. 

Després d’aquelles tristes paraules vaig decidir es-
criure’t a tu Andrea, la meva amiga imaginaria la qual 
sempre hagués desitjat tenir. Em sento sola i perduda, 
Andrea, la guerra no m’ha fet mal, m’ha fet molt més 
mal la humanitat, la qual desitjaria amb totes les meves 
forces que canviés, tot i que la meva esperança s’esti-
gui destruint. Cada trista nit abans d’estirar-me al meu 
miserable llit escric una carta al meu pare, a l’home més 
lluitador i meravellós que he conegut mai perquè estic 
segura que tornarem a ser feliços i ens tornarem a tro-

bar l’un amb l’altre, perquè sigui on sigui, l’estimo molt i 
sempre ho faré. Estimada Andrea, si algun dia arribes 
a tenir aquesta trista carta a les mans, espero que di-
guis als teus que sóc una nena com tu, que tinc pares, 
germans i encara que siguem de diferents cultures ens 
uneix el desig de viure en pau i llibertat. T’estimo An-
drea, t’estimo llibertat!

ESO
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Aura Han Ruiz

Maragda

No sé on sóc. Sento veus que parlen però no entenc el 
que diuen. No em puc moure, em fa mal tot. Tinc molt 
fred. No noto res durant uns segons que semblen eterns.

Intento moure’m una mica, al final ho aconsegueixo. Vull 
obrir els ulls, veure el que passa al meu voltant i, sobre-
tot, saber on sóc. Ho intento, però les parpelles em pe-
sen molt, i al cap d’uns quants intents les obro una mica, 
només una escletxa, per on puc veure una tauleta de 
nit on hi ha el meu collaret preferit, amb la forma d’una 
silueta molt estranya però fascinant. Sé que no estic a 
casa meva, i m’espanta pensar que estic a l’habitació 
d’un hospital, sense cap record recent, només algunes 
escenes confuses. Algú s’apropa al llit i em parla:

–Marta, m’escoltes?, em pots dir alguna cosa?

–Mare?, ets tu? — intento dir sense tremolar.

–Sí, sóc jo. Serà millor que descansis una mica.

–Sí – contesto amb la veu cansada.

Jo vull saber per què estic en un hospital i en aquesta si-
tuació, però no tinc forces, així que m’adormo de seguida.

Passen pocs dies, començo a recordar coses, però quan 
intento pensar sobre el que m’ha passat em fa mal el 
cap. Sé que hauria de recordar-ho tot, és com si hi hagu-
és un buit a la meva memòria. He anat millorant i ja estic 
bé, així que aquesta tarda tornaré a casa.

Arribo a casa, entro a la meva habitació i m’estiro al 
llit. De sobte, recordo la cara dels meus millors amics, 
en Biel i la Sol, quan em va venir a visitar a l’hospital, i 
m’adono que sabien com havia arribat fins aquí, per això 
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tinc la necessitat de veure’ls.

Ho dic als meus pares i em permeten anar a casa seva. 
Arribo, truco al timbre i en Biel surt, em mira amb una 
barreja de sorpresa i preocupació i em convida a entrar.

Ell marxa un moment i començo a pensar què li vull pre-
guntar. Tinc moltes preguntes.

–Ara et trobes millor?

–Sí, bastant millor.

–Me n’alegro.

–Una cosa, tu saps el que m’ha passat abans d’estar a 
l’hospital? — li pregunto, cavil·lant.

–Sí, però abans de dir-te res vull preguntar-te una cosa. 
— em contesta, dubtant.

–Què vols saber?

–Tens algun record, del que t’ha passat abans d’estar a 
l’hospital?

–Alguna cosa, però quan intento recordar més coses 
em fa mal el cap i em marejo.

–Bé, ho vaig notar una mica quan et vaig visitar a l’hos-
pital, estaves molt perduda.

–Ara m’explicaràs què m’ha passat?

–Un moment, hi ha una paraula que t’ajudarà a recor-
dar-ho tot.

–Què…?

–Maragda.

Quan em diu aquesta paraula recordo una cara molt bo-
nica amb uns ulls color maragda molt profunds. Recor-
do la seva veu greu, el meu collaret que brilla. La meva 
ment es buida i, després, tot encaixa, ja no hi ha cap buit 
a la meva memòria.

Ell espera la meva reacció, i jo començo a pensar en el 
que m’ha passat. M’acomiado i ell no comenta res. Torno 
cap a casa i començo a processar la informació.

Recordo quan estava amb les meves amigues, en una 
botiga d’antiguitats. Mai havíem entrat allà i teníem curi-
ositat. En aquell lloc és quan va passar la primera cosa 
estranya, és on vaig veure el collaret que porto sempre, 
on hi havia inscrita la frase que em va impactar: «Aquest 

collaret és per a tu, Marta, i encara que no em coneguis, 
jo sempre t’he estat vigilant.»

–Quant val? — vaig preguntar-li a la noia de la botiga

–Te’l pots quedar, algú el va deixar en un paquet a la 
porta fa dos dies.

–Gràcies.

Vam sortir, i vam seguir caminant. Mentre estava refle-
xionant sobre la misteriosa inscripció del collaret, vaig 
veure que semblava que hi havia alguna cosa a dintre, 
però hi havia una cavitat on s’havia de posar un objecte 
amb la mateixa forma del collaret i no podia obrir-lo.

Quan vaig arribar a casa li vaig ensenyar la inscripció i 
el collaret a la meva mare. Ella sabia alguna cosa però 
no em va dir res. Jo ho vaig oblidar, fins que un dia esta-
va endreçant coses a l’habitació dels meus pares, i vaig 
veure un llibre que era de color maragda. Vaig obrir el lli-
bre, però no hi havia res escrit. L’anava a tancar quan de 
sobte, van començar a aparèixer unes lletres que forma-
ven la frase: «Ja has trobat el collaret, m’he n’alegro, així 
podràs trobar el que ningú ha trobat fins ara. Maragda.», 
i van desaparèixer. Recordava que la meva mare sabia 
coses relacionades amb el collaret, així que li vaig anar 
a preguntar un altre cop. Ella em va dir que el collaret va 
pertànyer a un familiar que va morir i va perdre aquest 
mateix collaret, però no sabia res sobre la inscripció.

Els vaig explicar el que m’havia passat a la Sol i a en 
Biel, i ells em van dir que havia de trobar alguna pista per 
trobar el que la Maragda volia que trobés.

Un dia vaig recordar que a prop del poble hi havia un 
turó, i molta gent del poble deia que es veia verd, però 
ningú havia pujat mai. Vaig pensar que hi podia anar per 
trobar una pista, perquè a la persona que em vigilava li 
agradava el verd maragda. Els meus dos amics em van 
acompanyar. Vam pujar una mica i vam veure una petita 
cova, on hi havia una llum verda. Vam entrar, i al final de 
la cova vam veure que hi havia una tros de maragda. 
Volia agafar-la, però no estava segura, semblava perillós 
anar cap allà, el terra estava molt humit i semblava que 
passaria alguna cosa si m’hi apropava. Al final em vaig 
decidir, vaig anar vigilant on trepitjava, però semblava 
que el terra es movia. Llavors és quan em vaig adonar 
que en realitat no es movia, només era una sensació. 
Em vaig concentrar i amb molta força de voluntat vaig 
lluitar contra ella, i al final vaig aconseguir arribar al fons 
de la cova. Vaig agafar aquell tros de maragda i vaig 
sortir a poc a poc, vigilant de no caure. Quan vaig sortir 
de la cova, a dintre meu vaig sentir una veu greu que 
em va dir: «Felicitats, ets molt valenta, però encara has 
de trobar dos peces més com aquesta, i et costarà molt 
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més trobar-les.»

–Per què m’ho posa tant difícil? — vaig dir en veu alta 
sense adonar-me’n.

–Què? — em van preguntar els dos a la vegada.

–No, res, la Maragda m’ha dit una cosa relacionada amb 
el que acabem de trobar.

–Ah, val. — va dir la Sol, veient que no volia parlar més 
sobre el tema.

Em vaig mirar el tros de maragda, i va vibrar. Vaig apro-
par el tros al meu collaret i va anar sol fins a la cavitat 
que hi havia. No em va sorprendre gens, crec que m’ho 
esperava. Seguidament, quan es començava a fer fosc, 
vam baixar cap al poble i ens vam acomiadar.

Al cap de pocs dies, vaig quedar amb la Sol per donar 
una volta pel poble, i vam arribar a una font on la gent 
demanava desitjos. Jo desitjava trobar els altres trossos, 
i quan marxàvem vaig veure un raig de llum verd que es 
filtrava per l’aigua de la font. Vaig avisar a la Sol i ella 
també el va veure. Vam mirar a dintre de la font i vam 
veure un altre tros. El volia agafar, així que no m’ho vaig 
pensar gaire i em vaig llançar a l’aigua. En pocs segons 
l’aigua es va refredar i era molt densa. Em costava nedar 
i començava a quedar-me sense aire. Intentava avançar 
però cada vegada semblava que estava més lluny. Pen-
sava: una mica més, no està tan lluny!, vaig fer un últim 
esforç. Vaig palpar el fons de la font, era allà. El vaig 
agafar i tan ràpid com podia vaig sortir d’aquella font. 
Ho havia aconseguit, però amb moltes dificultats. Estava 
tota mullada, tenia molt fred. La mateixa veu d’abans em 
va dir: «No creia que ho podries aconseguir, has arribat 
molt lluny» Vaig apropar la maragda a la cavitat, només 
faltava un tros. La Sol em va acompanyar a casa. La 
meva mare estava preocupada i em va fer moltes pre-
guntes. Em vaig dutxar i vaig anar al meu llit.

L’endemà havia d’anar a visitar la meva àvia, sempre 
era avorrit, però ella es posava contenta quan em veia. 
Em vaig posar la jaqueta i vaig sortir al carrer. Camina-
va despistada, i gairebé em vaig xocar amb una dona. 
Quan vaig arribar a casa seva em va saludar i vaig anar 
a veure-la. Parlàvem, jo li explicava algunes coses que 
passaven al poble, i ella escoltava atentament. Quan 
vaig acabar d’explicar-ho ella em va ensenyar un braça-
let que portava, i jo em vaig sorprendre; era l’últim tros 
de maragda que em faltava. Li vaig començar a fer pre-
guntes sobre com l’havia aconseguit, però ella no res-
ponia a cap. Potser li havia costat aconseguir-lo, i l’ha-
via de convèncer perquè em donés el seu tros. Li vaig 
explicar tot el que havia passat per aconseguir aquells 
dos trossos, però ella no me’l volia donar. Era més dura 

del que em pensava que mai podria ser. Si cedia i em 
donava aquell tros probablement feriria els seus senti-
ments, i no volia que això passés. Li vaig prometre que li 
regalaria una altre braçalet com aquell, i al final va cedir 
amb resignació. Quan em va donar aquell braçalet li vaig 
agrair molt, estava molt feliç. Quan vaig sortir de casa 
seva vaig anar corrent pel carrer, fins que vaig arribar 
a casa meva i vaig pujar cap a la meva habitació molt 
emocionada. Havia esperat aquell moment amb desig, 
i per fi ho havia aconseguit. Vaig apropar l’últim tros de 
maragda a la cavitat del collaret, i no m’esperava el que 
passaria a continuació. Una llum verda es va alliberar 
del collaret i va començar a crear una silueta, la mateixa 
que la del collaret. Es va començar a definir un cos de 
dona. La cara era ovalada, suau i fina, amb cap arruga 
marcada; els ulls eren profunds, color maragda; el nas 
era arrodonit; els llavis, fins i prims. Ella era molt prima, 
irradiava molta llum i poder. Em va mirar fixament amb 
una lluïssor d’agraïment, i va començar a parlar:

–Moltes gràcies Marta, has sigut molt valenta. Confiava 
en tu, i per això et vaig triar. En realitat, aquests tres 
trossos de maragda que havies d’aconseguir eren per 
alliberar-me d’una presó eterna. Però no et preocupis, 
tindràs una recompensa per el que has fet per mi.

–Però perquè m’ho has hagut de posar tant difícil? — 
vaig preguntar, nerviosa i alterada.

–No és culpa meva, l’home que em va tancar va posar 
aquestes tres proves, jo no podia fer res. Ell era qui feia 
que et costés tant aconseguir les maragdes.

–Val, m’ho crec. — vaig respondre més tranquil·la.

–Ara, et vull donar una cosa que segur que voldràs; un 
braçalet amb una maragda molt pura. Però també et do-
naré, i espero que ho acceptis, una mica de saviesa.

–Saviesa?

–Sí, coneixement. Això et servirà molt en el futur. Per a 
mi es una de les coses més valuoses.

–Moltes gràcies, l’esforç ha valgut la pena.

–De res, i que tinguis molt bona sort.

–Et tornaré a veure?

–No ho sé, jo sempre t’estaré vigilant i cuidant, siguis on 
siguis, vagis on vagis…

Després d’aquestes paraules va desaparèixer, i jo em vaig 
quedar molt desorientada. Sentia que em quedava sense 
energia i a poc a poc em vaig sumir en un son profund.
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Riu de tinta

Heus ací una ploma. Una ploma negra i esvelta amb detalls 
daurats. Aquesta ploma vivia dins una capsa vella, bruta i ple-
na de gargots. Ja gairebé no li quedava tinta, i sabia del cert 
que si escrivia un text més, la seva tinta s’esgotaria. Així doncs 
esperava, amb tristor, que algú l’utilitzés per última vegada. 

Aquest algú no era algú qualsevol. Era un noi alt, ros i 
esvelt, en Ricard, que cada dia l’agafava, l’utilitzava i la 
tornava a deixar dins la capsa vella.

Un dia com tots els altres, va veure com en Ricard entra-
va a l’habitació amb la motxilla d’escola ben carregada. 
«Avui ha arribat la meva hora», pensava. Veia com el nen 
obria la motxilla, treia unes llibretes i unes quantes fit-
xes… i s’assentava damunt la cadira davant l’escriptori 
de fusta fosca, gran i ample de la seva habitació. El noi 
va agafar-la suaument amb els seus dits i va començar a 
escriure. Tot escrivint, a la ploma se li va esgotar la tinta 
i en Ricard es va posar pensatiu. Va pensar com aquella 
ploma havia arribat a les seves mans. Va fer memòria…

El seu avi, li havia regalat poc abans de morir. No era 
una ploma qualsevol, era una ploma d’herència familiar. 
Primer havia estat propietat del seu rebesavi, seguida-
ment del seu besavi i finalment del seu avi Benet. L’avi 
considerava el seu nét com un fill, doncs el seu veritable 
fill sempre era fora degut als viatges de negoci.

Així doncs, l’avi Benet havia regalat la ploma al seu nét 
i ell la cuidava com si fos el tresor més preuat del món. 
Era per això que s’havia posat tan trist al veure com la 
seva ploma se li acabava la tinta.

Mentrestant, la ploma pensava com se sentiria en Ri-
card en aquella situació. Segurament el noi estaria 
dolgut perquè era una antiguitat, una relíquia familiar, 
tanmateix pensava que en Ricard seguiria la seva vida i 
potser arribaria a tenir una altra ploma per substituir-la. 

Entre tants pensaments tristos i dolorosos, va notar com 
el seu cor bategava cada vegada més lentament i feixuc, 
però també va notar com unes mans l’agafaven i la movi-
en. En Ricard la portava a la seva mare. La mare en veu-
re’l tant trist va recordar que el seu pare, l’avi Benet, guar-
dava un recanvi de tinta. Va anar corrents a casa els seus 
pares i el va trobar dins una caixa de fusta empolsinada. 

Va tornar cap a casa i quan en Ricard va veure el recanvi 
de tinta se li va il·luminar la cara! Va agafar la ploma rà-
pidament i va buscar un full per començar a fer gargots i 
comprovar si la ploma tornava a escriure de nou. 

La ploma sentia una gran emoció i notava com del seu 
interior en tornaven a sortir boniques paraules, plener 
d’amor i complicitat.

Per altra banda, en Ricard, en veure que de la punta de 
la ploma en sortia una taca de tinta negra, es va posar 
molt content; el record del seu avi tornava a ser present 
en ell i això el confortava.
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Vinc d’un país llunyà

Vinc d’un país llunyà
on no m’hi deixen estar.

El país que em va veure néixer,
el país que m’ha vist créixer

El país que ha canviat les pilotes per fusells,
un país on ja no canten els ocells.

Ja no sento rialles
només tristes mirades

I malgrat jo no el vulgui deixar
m’obliguen a marxar.
Vinc d’un país llunyà 

on no m’hi deixen estar.

M’han pres casa meva
i ara arribo a casa teva

arribo sense res a les mans
però amb una motxilla plena de desenganys

He deixat familiars pel camí
i ha canviat el meu destí.

No conec res del que hi ha aquí
i la por conviu amb mi.

No sé res del país on arribo,
només sé que deixo el país que estimo

lluitaré per mantenir-lo viu
conservant cada record actiu.
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I si em deixes em quedaré
i al teu costat somiaré

que d’aquí no massa temps
hi tornaré

Vinc d’un país llunyà 
on no m’hi deixen estar.

Tornada a l’escola

Quant surt de l’escola només tens una cosa al cap: 
Casa. Amb Majúscules. La teva, la millor, on el teu regne 
s’estén des del llit al sofà. Vas caminant. Quin pal haver 
de caminar quinze minuts!

Vas caminant, cansat de la llarga i la lenta jornada de 
feina. Avui tenies mates, ciències, llengua i totes les as-
signatures avorrides. Encara notes l’esforç de no avor-
rir-te i adormir-te a mitja classe. Però comences a veure 
edificis mol coneguts: el parc, la farmàcia i la fruiteria. 

Gires la cantonada i veus un cotxe conegut: el teu. Veus 
el número 23 i sents els crits del gos, en Jack. Toques el 
timbre i t’obre la mare: entres corrent directe a l’habita-
ció. Et treus les sabates, la jaqueta i deixes la maleta. A 
la cuina trobes la bossa de patates que vas comprar ahir.

Engegues la televisió i poses la pel·lícula al reproduc-
tor de Cds. Saps que el dia ha estat llarg. T’escarxofes 
al sofà, disposat a no sortir-ne fins a l’hora que la teva 
mare et cridi per sopar.

L’illa

Temps era temps, en una gran ciutat amb el nom de Velen, 
hi havia un noi. Aquest noi es deia Andreu. L’Andreu tenia 
17 anys, era alt, ros amb els ulls verds i força prim. El seu 
pare era el general de l’exèrcit local. Li deien general de 
la Tour. L’Andreu vivia en una casa al centre de la ciutat. El 
seu pare era molt respectat. Ell no tant, sempre es ficava 
en problemes i des de la desaparició de la seva mare, 
en de la Tour no tenia temps per parlar amb el seu fill.

A l’Andreu li agradava fer passejos pel bosc, això l’ajudava 
a reflexionar. Un dia va perdre l’orientació i va anar a parar 
a una zona que mai havia visitat, un estrany llac, no molt 
gran i amb una illa petitona al mig. Aquella zona la reco-
bria una estranya boira. L’Andreu va entendre que aquella 
boira no era natural. Al respirar sentia un gran pes al pit 
i un gust metàl·lic a la boca. De sobte, l’Andreu va veure 
una silueta d’una persona dins d’aquella boira rara, a l’altre 
punta del llac. Espantat, l’Andreu va fer mitja volta i volia 
allunyar-se com més aviat millor d’aquell lloc, però cada 
cop se li feia més difícil respirar. Durant els seus últims se-
gons de consciència, l’Andreu va sentir aquestes paraules: 
‘’Demà vindràs aquí quan caigui el sol, ves a l’illa, l’illa…’’

Al dia següent va despertar-se a casa seva.

–Què ha passat? – va dir l’Andreu amb veu rogallosa.

–T’he trobat al bosc a prop del llac de les 3 pedres – va 
replicar en de la Tour– no tornis allà mai més, ara dorm, 
has de descansar.

L’Andreu estava massa cansat per fer més preguntes, 
que en tenia moltes, però va tancar els ulls i va ador-
mir-se.

–Vine, vine, vine…, va sentir l’Andreu com si algú li esti-
gués xiuxiuejant a l’orella.

L’Andreu es va llevar de cop, espantat, no sabia què havia 
passat, però sí sabia què fer, havia de tornar a aquell lloc, 
al llac de las 3 pedres, i descobrir què estava passant allà.

Aquella nit l’Andreu va tornar a aquell lloc, va agafar la 
barca del seu pare i es va embarcar cap a l’illa. La boira 
metàl·lica seguia allà però semblava apartar-se quan l’An-
dreu s’apropava. En arribar a l’illa l’Andreu va sortir de la 
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barca, va veure que en aquella petita illa hi havia una gran 
pedra amb un escrit amb un color vermellós: «Ningú vol-
drà seure amb tu a la taula, no hi ha cullera que t’alimenti, 
no hi ha mirall en què et vegis» i al costat d’aquella pedra 
hi havia una taula de fusta llarga amb dues cadires, una a 
cada punta, un plat amb el que semblava sopa de verdu-
res i una cullera de fusta. En una de les cadires estava la 
silueta d’aquella persona, que l’Andreu va veure ahir.

–Seu…– va dir la silueta estranya.

L’Andreu, espantat, es va asseure. De prop, l’Andreu va 
poder veure que la silueta no era una persona, sinó boi-
ra, que formava una silueta humanoide.

–Una maledicció em lliga a aquesta illa, si resols l’en-
devinalla que hi ha escrita a la roca, em salvaràs, sinó, 
moriràs — va dir la silueta de boira— Tens 5 minuts.

L’Andreu va començar a pensar, els nervis i la pressió ho 
feien difícil. Per fi va arribar a la resposta.

–Hem de menjar-nos la sopa sense cullera, i desprès 
hem de veure el nostre reflex en el plat —va dir l’Andreu 
amb veu insegura.

De sobte una gran ventada es va emportar tota la boira, 
i una veu lleu va sonar de fons ‘’Gràcies’’.

I així és com l’Andreu va alliberar l’espectre del llac de 
les 3 pedres.

Fi

Llàgrimes d’auxili 

La vida… la vida és una lluita constant, una lluita contra 
nosaltres mateixos, contra els nostres monstres, contra 
els obstacles, contra qualsevol cosa que ens dificul-
ti, que ens faci mal. Creixem en una societat que ens 
impedeix anar més enllà del físic, del superficial. Una 
societat que crea prejudicis, inseguretats, complexos, 
que discrimina i que busca la perfecció. La societat és 
aparença, falsedat i hipocresia. Volem que la vida sigui 
com un conte de fades, que tot sigui bonic i preciós, 
però ens equivoquem. 

Avui explicaré la història de la meva amiga. La meva 
amiga que més que ningú sap que el que la socie-
tat ens presenta no és veritat, que no hi ha prínceps 
blaus, ni persones perfectes. No importa els anys que 
tingui, si és alta o baixeta, rossa o morena, maca o 
lletja, no, l’important és el que sent, el que la gent a 
creat en ella. 

Ella… ella és diferent, ella està fora del normal. Ja no 
sap què fer, no sap com lluitar, com afrontar cada pedra 
en el seu camí. Sempre escolta com els seus dimonis li 
parlen, com el seu infern va creixent cada dia mes i mes. 
A les nits el seu únic desig és dormir per mai despertar, 
ella només desitja deixar de respirar. Li agradaria que 
tot fos diferent, que res d’això fos real, però sap que és 
la vida que li va tocar i que no la pot canviar. No obstant 
això ella es desperta, intentant ser forta. Quan creua la 
porta, torna a posar-se la màscara, aquest somriure i 
alegria que demostra cada dia. Tothom li a fallat, la seva 
família, les seves amigues i el pitjor que ella mateixa s’ha 
traït. Se sent menyspreada per tots. Ella només vol sen-
tir que la volen, que la necessiten, què és important, que 
no va néixer només per un error. 

Un dia va arribar a la seva vida un noi, un noi que li 
va remoure tot. Ho estimava tot d’ell, cada centímetre, 
cada cèl·lula que el formava, cada imperfecció que te-
nia, l’estimava tot, literalment tot. Però es va enamorar 
del noi equivocat. El problema és que era l’única cosa 
que el feia feliç, que feia que s’aixequés cada matí, 
amb l’esperança que els seus somnis es fessin realitat. 
Encara que això la destruïa, la matava per dins. Li en-
cantava mirar els seus ulls, aquells ulls que la s’enamo-
raven. Pensava en ell a cada hora, a cada minut, a cada 
segon, de dia i de nit. Per a ella aquesta era la felicitat, 
l’alegria que tant buscava, que tant anhelava. Somiava 
amb tocar els seus llavis, amb acariciar les seves gal-
tes, abraçar-lo fort i mai deixar-lo anar. Malgrat això te-
nia clar que els seus somnis, de algun dia despertar-se 
al seu costat, eren només això, somnis. Això, això era el 
que més li feia mal, el que més la destrossava, aquesta 
part que feia créixer el seu odi cap a ella mateixa. Va 
decidir confiar, tenia l’esperança de poder ser feliç, de 
ser feliç amb ell, els dos junts, sols, ells contra el món. 
Poc després es va adonar que no mai a passaria, que 
com sempre ella havia de viure en els seus plors, en el 
seu maleït món, en aquell infern. Ell, el qual era el seu 
motiu de la seva existència, de veure cada matí sortir 
el sol. Sabia que mai ho tindria entre els seus braços 
així que es va allunyar, d’ell i del món sencer. Es va 
quedar sola, amb el seu propi i repugnant ser. Tothom 
es va adonar que aquella nena que sempre semblava 
feliç, no era més que una cosa rara, que vivia en un 
món diferent al d’ells. A poc a poc la seva vida s’anava 
caient al buit. Però el sofriment en ella, era una cosa 
inevitable, un element essencial. 
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Ara sent que no pot seguir, que no val la pena viure. No 
té a les persones que mes volia, aquestes persones que 
un dia li van prometre quedar-se al seu costat la resta 
de la seva vida, aquestes que es van esfumar, que la van 
fallar. Però ell, ell si que la va acabar de trencar. Però 
ella sabia que no era culpa d’ell, era seva per pensar que 
algú la podia voler, que per una vegada no li farien mal, 
que ell era diferent. Però ni ell ni ella podien fer res si no 
sentien el mateix, i això era el que més la destruïa, saber 
que ella mai seria prou per a ningú. Tant va ser el dolor 
causat, que la seva única solució va ser agafar un gani-
vet i sentir com traspassa la seva pell. Com el seu braç 
s’anava omplint de marques, aquestes marques que re-
presentaven el seu sofriment, el seu dolor, la seva ira, la 
seva fastigosa vida. 

Malauradament ella encara no s’adona que pot can-
viar la seva vida, que la decisió de ser feliços esta a 
les nostres mans. Hauríem de demostrar-nos que cap 
problema, que cap persona ens fa menys, que valem, i 
l’únic que crea és que siguem millors, més valents, més 
lluitadors, més guanyadors. Som humans, ens equivo-
quem, caiem i ens fem mal, però hem d’aixecar-nos, 
amb més força, amb més entusiasme, amb més orgull, 
amb ganes de dir al món: — Sóc aquí, i ni res ni ningú 
em detindrà. 
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Rendir-me mai ha sigut una opció.

Sóc la Gina, una nena de 13 anys, cara ovalada, pell clara, 
cabells més aviat rossos… Just ara em caracteritzo com 
a una nena normal, perquè el destí de la meva vida va 
canviar molt ràpid, massa. 

La gent em diu que va ser un divendres al matí, gairebé 
just fa un any, quan la meva mare i jo estàvem anant cap 
a Barcelona, perquè jo havia de córrer la carrera més im-
portant que mai hauria fet. De cop la mare es va despistar 
i vam tenir un accident amb el cotxe. Encara que m’esforci 
en recordar aquest moment, no el trobo per enlloc, encara 
que a vegades penso que prefereixo no recordar-me’n. 

L’únic moment que recordo és el soroll de l’ambulància 
rebotant dins el meu cap. Quan vaig entrar a l’hospital, 
estirada sobre el típic llit de rodes i embolicada amb una 
d’aquelles mantes que reté l’escalfor corporal, van venir 

un grup de metges amb bates blanques i em van comen-
çar a fer preguntes. L’únic que veia era el sostre blanc 
que hi ha a totes les sales i habitacions, perquè en aquells 
moments no podia ni girar el cap. Recordo un sentiment 
de pànic i d’estrès, perquè no sabia com havia arribat allà i 
notava mal per a tot arreu. Va ser tot tan ràpid que ni me’n 
vaig adonar que ja estava instal·lada en una habitació on 
em van curar les ferides i em feien més preguntes, i radi-
ografies, i em miraven el ritme cardíac… 

Al cap d’una setmana sortia de l’hospital, després d’uns 
dies que mai semblaven haver d’acabar. El metge em va 
dir que havia patit una forta col·lisió a l’esquena, i no po-
dia caminar, però fent rehabilitació potser tot tornaria a 
ser com abans. Em sentia bé i sobretot afortunada. No 
podia fer esport, i havia de descansar, però podia tornar 
a la normalitat, encara que fos asseguda en una cadira 
de rodes. 

Però no. No va ser així, res va tornar a ser com era. Quan 
per fi al cap d’uns dies vaig poder anar a l’escola, em va 
passar el que ningú hagués desitjat. Estàvem a la bibli-
oteca fent lectura, quan de cop em va venir al cap una 
imatge, més ben dit un seguit d’imatges. 

Estàvem jo i la meva mare al cotxe i de cop es va sentir 
el so d’un missatge. La meva mare es va distreure i va 
desbloquejar el mòbil i… De sobte em va aparèixer al cap 
la imatge de l’hospital. 

Després de recordar això vaig començar a trobar-me 
malament, i vaig demanar a la mestra si podia anar a la 
infermeria, i em va donar permís. El problema va ser que 
no em vaig poder tornar a aixecar. Mai més… 

Vaig haver de anar directament a l’hospital i em van dir 
que tenia la medul·la espinal trencada, i que no hi havia 
opcions de poder tornar a caminar. Es veu que el mal es 
va despertar de cop sense avisar, però jo crec que va ser 
perquè encara estava dèbil. Es diu que amb el pensament 
positiu la gent es recupera ràpid, però després d’aquelles 
imatges que van córrer pels meus pensaments em vaig 
ensorrar, i enfadar. 

Però la vida no està per perdre el temps no fent res, així 
que jo vaig tenir la gran sort de no deixar de banda el que 
m’agradava, de no rendir-me. 

Així doncs vaig aprendre a no abandonar els meus som-
nis, mes ben dit, em van ensenyar. A les hores de reha-
bilitació, on tothom em mirava amb cara de pena, com si 
jo fos només un objecte pesat, va aparèixer una noia, una 
metgessa jove a la qual la puc anomenar ídola. Ella va ser 
la que em va ajudar a continuar endavant, va saber com 
animar-me i fins i tot a renyar-me quan jo ho creia tot per 
perdut. 
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I avui em disposo a fer la meva primera cursa després de 
tants anys. He estat entrenat molt i molt dur. Penso posar 
totes les meves forces per guanyar. Se que la sort no està 
gaire a favor meu, perquè la meva cadira de rodes espor-
tiva no es gran cosa, ja que el pressupost d’una bona era 
massa alt, però no es pas el primer cop que la sort no 
m’acompanya. Acabem d’arribar a les pistes i em disposo 
cap a la posició de sortida. Encara falten cinc minuts, però 
m’agrada controlar que tot estigui correcte. 

Som 8 corredores, totes set semblen estar molt tranquil-
les però jo no ho estic gens. 

5… 4… 3… 2… 1… I el soroll del canó ressona per tota 
la graderia. Davant meu veig a totes les corredores anant 
a la velocitat de la llum i jo… Estic quieta! 

Reacciono i començo a córrer. Sembla que no arribaré 
on son elles, però ho intentaré. I així doncs, amb la ment 
positiva avanço el dorsal 6, seguidament el 2, el dorsal 
1… Quan me n’adono que estic en cinquena posició, els 
nervis m’ataquen. I de cop… el dorsal 1 xoca contra mi i 
caiem les dues, i la última i antepenúltima corredores es-
tan a punt d’avançarnos. De cop, el cervell em fa tornar a 
venir imatges al cap. Imatges de l’accident, de l’hospital… 
Però el meu cor reacciona i em fa pensar que ja he arribat 
molt lluny i que he passat per moments molt difícils. 

Torno a la realitat i la corredora que m’havia empès s’està 
a punt d’aixecar-se així doncs que jo també m’aixeco. 

–Rendeix-te! — sento que em crida. 

–Mai! — crido, i començo a avançar tot lo ràpid que puc. 

Continuo anant cinquena. Quarta, tercera… 

Falta només mitja volta per acabar i estic molt cansada. 
No se com però avanço al dorsal 4. 

Vaig segona. He de guanyar. 

Em poso al nivell del dorsal 8 i falten menys de vint me-
tres. 

Hem acabat la cursa i no sabem ben bé qui ha guanyat. 
Estem esperant els resultats perquè el dorsal 8 i jo hem 
quedat molt igualades. 

–I ara, us anunciarem a la guanyadora! Rebem amb un 
fort aplaudiment al dorsal tres, Gina 

Muntsoliu! — sento per l’altaveu de la pista. 

Ara ja soc a casa i estic observant el premi, un objecte 
que diu molt de si, un objecte que mostra esforç i dedica-

ció. Ja se que mai podré caminar, però el món està ple de 
mil i una oportunitats i reptes difícils. 

Però per a mi, rendir-me mai ha sigut una opció.  

En vetlla

Impregno de tinta la ploma i em desplomo.
Estrelles, que són vèrtex que ens uneixen,

Delaten que les anomenen l’única raó mentre raono.
I jo, annexa a la nit, sé que per tu brillant segueixen.

Són quimera amb els dies comptats que ja no compto.
També histèria i els seus passos en fals, que van al seu aire.

Passos en fals que refusen el meu oasi.
Refusant una altra nit en vetlla, desfalcant hores de son.

És ciutat intermitentment il·luminada.
I carrers desfornits d’alguna alegria.

És ciutat dels àngels que algun dia van existir
I es tenyiren de vermell, descolorit.

Encara ara tombeja el silenci nocturn,
Quatre voltes al rellotge des de mitjanit.

Melòdics els acords de la tinta.
Tota assossegada s’escorre vora el llenç.

Sons que s’apaivaguen sota l’asfalt,
Exhaurits de ser poemes.

D’aquells que deambulen vigilant la lluna.
Que som llunàtics anhelant-la tocar.

Imploro a la nit que et porti,
Que et porti a mi amb prudència.

Que et tragini fins a la vora del mar.
Explica’m perquè t’escric amb tanta vehemència.

Li depreco que et digui
Que les nits en blanc pinten amb brotxa,

Brotxes color taronja dels teus rajos.
Només ells omplen les meves estrofes.

Estimada aurora, presta’m la teva mirada.
I quan en silenci em sentis en vetlla,

Estripa’m les paraules i jeu al meu costat.
Desvetlla’m de cabòries, que ja no vull tranuitar.
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Constant

Què sóc? Com sóc? Què faig? M’anomenen el temps, 
formo part de la vida dels humans, i sóc la part més es-
sencial d’ella. No em veieu, però hi sóc, formo part de 
absolutament totes les vostres vides, i ben mirat sóc jo 
qui decideix quina quantitat d’aquesta en teniu.

Els humans sou rars, sovint em sentiu que avanço de 
manera que aparento que no pugui calmar-me, o jus-
tament el contrari que sembla que perdi tota la força i 
em pari. Però em lamenta dir-vos que això són simples 
sensacions, perquè tinc un tempo que no es para mai, 
sóc constant, igual, no tinc el poder de variar. 

El temps és valuós dieu, i tant que ho sóc! Jo vaig pas-
sant, vaig al meu compàs sense importar-me com em 
passeu o com em gasteu. Advertir-vos de què si em 
gasteu no em podreu recuperar mai, no dono segones 
oportunitats. A vegades m’agradaria en certes situaci-
ons donar-ne, ajudar-vos, però no puc, estic format per 
no fer excepcions. Sóc l’amo de tots, i passo per tots 
iguals, ja que seria difícil fer un tipus de tempo per ca-
dascú, no trobeu? 

Sé que penseu que em malgasteu estudiant, treballant, 
inclús dormint.. No us equivoqueu, quan us esteu hores 
a l’escola estudiant, m’aprofiteu, us enriquiu de conei-
xements per créixer, per ser millors. Vull que sapigueu 
que quan treballeu poseu en pràctica tot allò que vau 
assumir a la maleïda escola, i que si, que encara que no 
us ho sembli m’aprofiteu. 

Em posaré amb les situacions que viviu, que si us dic la 
veritat alguns comportaments em fan certa gràcia! Po-
saré un exemple típic; vosaltres aneu vivint i no valoreu, 
no sentiu i m’aneu gastant, fins que per mala sort algun 
dia de la vida ens donen una mala notícia, com podria 
ser que tenim una malaltia letal. Sí, dic tenim perquè tot 
el que us passi jo ho haig d’assumir i ho haig de gestio-
nar, si el vostre organisme no funciona jo escurçaré tota 
aquella quantitat de vida que podríeu tenir. Si recordeu 
us he dit que tots, i creieu-me quan dic tots, teniu el 
mateix tempo, però si una cosa us diferencia és que tots 
em teniu amb una quantitat diferent. Tornant a la situa-
ció horrible del cas d’una malaltia, jo no vaig a la meva, 
depenc de molts factors de la vostra vida, perquè evi-
dentment la vida no és només el temps. Per tant d’una 

de les coses que depenc és del vostre organisme, de 
com funcioni, de com el cuideu. Quan esteu en aques-
tes situacions em comenceu a valorar, a valorar molt, 
i llavors em comenceu aprofitar, aprofitar amb pressa 
intentant que no m’esgoti, però us diré que sí, que quan 
esteu així m’aprofiteu, però i abans? Aprofiteu-me, gau-
diu de tenir-me que és meravellós, no espereu a les si-
tuacions més crítiques i límits de la vida per començar a 
utilitzar-me amb consciència. 

Les coses que m’agraden més de la vida són les etapes 
per les quals passeu, totes tenen la seva identitat, i a 
més a més, amb cadascú adquireixen propietats noves. 

M’encanta la vostra primera etapa de la vida. Sou cose-
tes precioses que em viviu amb una il·lusió que en po-
ques més ocasions ho feu. Al ser infants, viviu, no esteu 
pendents de com m’aprofiteu ni de com passo, i tampoc 
us importa quan m’aturaré. M’encanta aquesta innocèn-
cia i despreocupació, ja que encara que no us pareu a 
pensar com m’aprofiteu o em gasteu, sempre em sento 
molt ben utilitzat quan esteu en aquesta part de la vostra 
llarga vida. 

Després de tota aquesta innocència, ve l’adolescència. 
L’adolescència…. Una etapa que m’agrada i em desagra-
da. M’agrada com mateu les curiositats, experimentant i 
descobrint, però m’emporto severes desil·lusions quan al-
guns us desvieu per camins odiosos, camins que només 
fan que perdeu la noció del què sóc, i de com sóc, i quan 
dic com sóc dic que no dono segones oportunitats, i que 
per tant us equivoqueu mal gastant-me. A l’adolescència 
comenceu a créixer de veritat, consolideu les relacions i 
us feu grans. El fet de fer-vos grans us fa pànic, normal-
ment tots us trobeu bé amb el vostre físic, i sovint adoreu 
el vostre entorn, els amics, les parelles… Per tant fer-se 
gran i que jo passi, us fa por, us fa por la incertesa de com 
serà la vostra vida, i encara més en quina quantitat em tin-
dreu. Però no tingueu por, totes les etapes són boniques, 
i totes tenen el que és seu i les identifica. 

En aquesta etapa de creixement, alguns em feu patir. 
Experimenteu massa, arribeu a límits, fins que perdeu 
tota la consciència d’allò que esteu fent, i de com m’es-
teu malgastant. Un cop esteu posats en aquest espiral 
negre, és molt difícil, en primer lloc que en tingueu cons-
ciència, i en segon lloc que amb tota la negror hi pugueu 
veure un punt de llum. 

No m’aturo i vaig seguint, així que tots els que éreu ado-
lescents us heu convertit en adults!

Una etapa de responsabilitats, on us perdeu corrent 
amunt i avall per arribar a tot, estressats per complau-
re els fills, i per complir amb la feina. Amb tots aquests 
factors estressants us oblideu del més important, viure, 
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gaudir, estimar, desitjar, us oblideu de viure intensament, 
i recordeu, no m’aturo mai. 

Quan arribeu a l’edat adulta us poseu a analitzar, pareu 
mireu enrere i observeu tot el que vàreu fer. Alguns us 
sentiu orgullosos de com heu portat la vostra vida en 
general fins ara, podeu dir que en general m’heu gaudit 
i aprofitat. D’altres no, d’altres us perdeu en camins ne-
gres, foscos, i evidentment jo no em prenc les molèsties 
d’aturar-me. Camins que us van passar factura en aquell 
passat, però que us passen factura, perquè tot el que 
està gastat, gastat està. 

Continuo endavant, segueixo avançant i arribem a la ter-
cera edat. Una etapa que igual que la infantesa, també 
la trobo bonica i especial. Persones que han viscut la 
seva vida, millor o pitjor, però l’han viscut. Que ara tenen 
el seu moment de gaudir, dels fills, dels néts, de la pa-
rella que porten estimant tant de temps, del temps que 
tenen lliure, de la vida. Aquesta etapa és dura pel simple 
fet que vius cada dia amb la incertesa de quan serà l’ho-
ra en què tot es paralitzarà, que tu deixaràs de ser aquí i 
que jo hauré arribat al meu final en la teva vida. 

I és això un instant, un moment, en què jo deixo de cór-
rer, en què perdo el ritme, un ritme que mai tornaré a 
reprendre, un ritme que queda esfumat. 

Sóc el temps i em caracteritzo per ser constant, no do-
nar segones oportunitats ni aturar-me mai.

Vivint sense viure

Estimada mare…

La llum que entrava per l’escletxa d’allò que fins alesho-
res era casa meva em va encisar i el pitjor dels pensa-
ments negatius em va passar pel cap.

Dins meu ressonava un so, molt agut, que no era la pri-
mera vegada que sentia. S’assemblava la meva melo-
dia de «Bon Dia», i la veritat és que em neguitejava una 
mica. Devien ser prop de les sis del matí.

Una forta sacsejada i una veu coneguda em van desper-
tar per complet. 

Primer l’ull dret, després l’esquerre. Una silueta es movia 
amunt i avall per l’espai on ens trobàvem. 

Finalment, una vegada dempeus, em vaig adonar de la 
situació: havíem d’escapar si no volíem morir.

L’Ali em va agafar de la mà i em va estirar amb totes les 
seves forces per trobar la sortida.

–Eddy, fes el favor de córrer i no només deixar-te arros-
segar. —em va dir una mica empipada.

L’Ali és una nena un parell d’anys més petita que jo. La vaig 
conèixer quan estava perduda i em vaig endinsar en aque-
lles quatre parets massisses, o més ben dit en aquell malson. 

–Si no arribem a temps ja saps què ens passarà!

Córrer, córrer i fugir! Això és el que havíem fet els últims 
dies des que els soldats havien entrat al nostre territori, i 
això és el que havíem de fer si volíem ser lliures. 

La sorra em cremava sota els peus i cada passa se’m 
feia més pesant. Nits fredes sota la llum de les bombes, 
on el seu so semblava el rei de l’univers, vam passar 
entre teles que muntàvem com si fossin petites coves. 
El buit que em sentia no era només de fam, sinó de les 
persones que havíem deixat enrere. 

De cop una llum ens va enfocar. Una veu ronca va dir:

–Ei! No us faré mal. Sortiu si us plau!

A poc a poc vam treure el cap. Aquella veu m’havia so-
nat familiar. 

–Jacob? — vaig dir sobresaltat.

–Sí, sí! Sóc jo! —se’m va tirar a sobre i amb totes les 
seves forces em va abraçar.

En Jacob era el meu millor amic. La seva troballa em va 
fer sentir un punt més fort. 

–Pensava que no et tornaria a veure més.

–Després de passar dos mesos tancat en una de les 
cel·les fosques, depriments i buides, vaig poder escapar 
amb un noi que vaig conèixer allà. El nostre objectiu era 
trobar la resistència.

Feia molt fred i les paraules d’en Jacob encara em con-
gelaven més. 

–Resulta que el dia que hi va haver l’explosió, estava molt 
a la vora de la «CSF», allà on fins aleshores hi havia pau. 
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Vaig veure’t córrer, amb una nena. Des de llavors que us 
he estat seguint per poder retrobar-me amb vosaltres. 

Es va fer silenci. 

La nit va ser llarga, però ens vam anar tornant per vigilar.

–Aaahhhh!!! — un xiscle molt agut ens va despertar. Era 
l’Ali. Vaig veure sang.

–Noo!!

M’havia adormit i havia deixat els meus companys des-
protegits. 

La cama, la cama!— cridava amb molt dolor.

La imatge que recordo no és gaire agradable, però no-
més us dic que una enorme serp d’uns dos metres ron-
dava per allà.

Ens vam mirar amb en Jacob i de seguida vam saber 
com actuar. 

En Jacob es va carregar a l’Ali a l’esquena i jo vaig aga-
far les poques previsions que teníem.

Una vegada més vam haver de fugir per no morir.

Un, dos o potser tres, van ser els mesos que van pas-
sar des de l’última desgràcia. La sorra, el Sol, el calent 
aire, les nits fredes i els ressons aguts dins el meu cap 
que em deien «Bon dia», eren l’únic que els meus sentits 
podien apreciar. Ara bé, dins el meu cor quedava una 
espurna d’amor cap a l’Ali, alegria gràcies a en Jacob i 
l’esperança cap a una vida millor. 

El cel s’estava enfosquint. Havia estat un dia dur, com 
els últims que havíem passat.

L’Ali no aguantava el dolor que li feia la cama. Tenia la 
cara blanquinosa i es notava que els ulls li pesaven, l’ex-
pressió de la cara era indefinida.

–Ei, nois!! –va exclamar en Jacob aixecant el cap. –Mi-
reu! Allò d’allà. 

No m’ho podia creure. Davant dels meus ulls hi havia 
la bandera. La bandera blava de la salvació, per la qual 
havíem lluitat dies i dies, nits i hores. Sabia que existia 
i així és.

Havíem trobat «El punt blau». 

Vam avançar uns 20 metres però aleshores ja vam ser 
prou a prop, ens van veure i ens van ajudar.

Podria dir que va ser el dia més feliç de la meva vida, 
però estaria mentint.

Els propers dies l’Ali es va anar recuperant. De mica en mica.

Estimada mare…

Actualment som 18 de març i estem dominats per la si-
tuació del nostre territori. Fa poc vaig fer 16 anys. M’ha-
gués encantat un dels teus petons de bona nit, aquells 
tan estimats.

Precisament aquest és el motiu pel qual t’escric. No et 
tinc aquí, però cada lletra que escric per a tu, és un punt 
més de valentia que em dones. 

La frontera encara queda molt lluny, però saps que tinc 
esperança i aconseguirem sortir d’aquesta.

Amb en Jacob passem bones estones, compartint anèc-
dotes amb els altres nens que hi ha per aquí. Aquest 
matí he anat a veure l’Ali, tal i com ho faig cada dia. 

M’ha abraçat i jo amb totes les meves forces també ho 
he fet. I tot seguit li he xiuxiuejat a l’oïda: 

–Els murs no són la solució, hi ha moltes portes. La for-
ça dels nostres cors n’obrirà una, i serà la decisiva. 

Li ha aparegut un somriure. Li he fet un petó al front i 
me n’he anat. 

T’he de deixar, mare. Em criden. És hora de dinar. Es-
pero tenir l’oportunitat de demà tornar a gaudir de tu. 
Si és així serà bon senyal. I si la resposta és no, que 
des d’allà on siguis, sigui compartida amb totes aquelles 
persones que són com els refugiats, persones normals. 
Com tu i jo. 
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Vivim en una societat desequilibrada, tothom té el seu 
lloc, tothom fa la seva funció, aquí tothom sap cap on 
ha d’anar, tothom menys jo.

De petita m’importava poc, pensava que al fer-me gran 
jo sola sabria decidir, però no. Recolzo el cap a la paret 
freda i l’aigua continua caient per sobre del meu cos 
nu. Em sento perduda, sola i sense ningú a qui recórrer. 

Des del dia que el meu pare va morir, la mare ja no és 
la mateixa, es passa hores lamentant-se i estic farta de 
sentir-la. La meva vida és una rutina, no hi ha dies fes-
tius ni dies especials. Tanco l’aixeta i surto de la dutxa. 
Agafo la fina tovallola i m’eixugo tot el cos, també el 
Led. Em dirigeixo a la cuina, tot passant per la meva 
habitació recullo la motxilla i quan sóc a baix em prenc 
la pastilla de l’esmorzar. Té gust de croissant i de suc 
de taronja. Li faig una petó ràpid a la mare. De lluny 
sento que murmura alguna cosa incomprensible.

Surto de casa i m’espero davant de l’estació del bus, 
m’arremango la màniga, i me’l torno a mirar. No ser per 
què ens van haver de modificar així, suposo que aquest 
Led és per algun bé comú. Cadascú de nosaltres en té 
un. Consta de 5 ratlles horitzontals situades a la part 
interior del canell dret, la primera es d’un verd vistós i 
es va degradant fins l’última, aquesta d’un color vermell 
apagat. Un indicador de felicitat, això és el que diuen 
que és. Aquest llumet mesura com n’ets de feliç al mo-
ment, o això és el que m’han fet entendre perquè, la 
veritat és que, totes les persones més riques de la ciu-
tat tenen totes les ratlles enceses, en canvi jo només 
en tinc tres. Per tant es més aviat com un marcador de 
possessions en material i béns personals.

Veig l’autobús que s’acosta per la cantonada. Quan 
està just davant meu m’aixeco i pujo. M’assec a la part 
del mig, crec que és la que es mou menys. Dos se-
ients més endavant hi ha aquell setciències tan feliç 
que mai em recordo com es diu, a la part del darrere 
hi ha una dona de mitjana edat i un nen d’uns 5 anys 
al seu costat.

Ningú diu res, només se sent el motor. El meu exte-
rior aparenta estar tranquil, l’interior és tot el contrari. 
Aquest dia marcarà la meva vida, és per aquest dia que 

he estat esperant tota la vida. El dia que faig 17 anys.

Dues nits abans que el pare morís em va donar una 
caixa, de contingut incert i un mapa, mig arrugat i difícil 
de comprendre. Em va dir que el dia que complís els 17 
pugés al bus de les 8 del matí i un cop a dins l’obrís.

Ara la tinc al davant, em sento rara i confosa, no tinc 
ni idea de cap on em pot dur. Obro la caixa. Faig un 
esforç per contenir les llàgrimes, a dins hi ha una foto 
nostra, una de les primeres que conservàvem. El cor 
em comença a bategar amb força. Uns escrits seguits 
d’un mapa de la ciutat m’encisen la vista, un punt ben 
marcat amb una creu és fora de les tanques de la ciu-
tat, aquestes ningú les pot travessar ni de dins cap a 
fora, ni de fora cap a dins.

Fa segles que no se sent a parlar de ningú que s’hi 
hagi acostat.

La meva poca valentia supera la por que ara mateix 
m’omple per dins. No sé què m’hi trobaré o directament 
no sé ni si podré travessar, però valdrà la pena sigui el 
que sigui, valdrà la pena, no vull continuar vivint així, 
sense voluntat, sense ànima… M’arriscaré i guanyaré.

El bus arriba a l’última parada, ja és fosc, aquí les hores 
de sol en són ben poques.

M’afanyo a baixar i un cop de peus a terra miro endar-
rere. La ciutat és molt bonica des d’aquí mai l’havia vist 
així. Em trec els pensaments inútils del meu cap i em 
concentro amb el que he vingut a fer, m’he d’afanyar, la 
mare es començarà a preocupar si tardo gaire.

Des d’on sóc ara encara em deuen quedar uns dos 
quilòmetres per travessar la tanca.

El sol ja ha marxat del tot i em sento estranya, com 
si mil-i-un ulls m’estiguessin observant dins la foscor. 
Tanco els meus i em relaxo, o això intento. Crec que el 
cor em sortirà del pit. Camino amb la por al cos durant 
una bona estona, però ja no puc més, faig mitja volta, 
esgotada. No pot ser, era aquí, em dic a mi mateixa. 

I de sobte me n’adono.

Ens han estat enganyant. Aquesta és la veritat que em 
volia ensenyar ell. No entenc com ens ho em pogut 
creure, hem viscut dins unes muralles invisibles, és a 
dir dins d’un holograma. Ara sí, em sento més lliure que 
mai, no puc expressar ni la immensa ràbia que tinc pel 
que ens han fet ni l’enorme felicitat en què estic vivint. 
Em miro el Led per comprovar si de veritat fa la seva 
funció, el busco però no el trobo, em miro el braç dret, 
l’esquerre i un altre cop el dret, no pot ser, no hi és, 
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un altre cop. Això es massa per a mi, m’assec al terra 
i acabo decidint-me per estirar-me. L’herba flonja em 
fa de coixí, miro cap al cel i de cop un gran cercle de 
llum blanca sembla sortir d’entre la foscor, es increïble, 
des de dintre la ciutat no ho havia vist mai. Li posaré 
de nom Lluna, a veure si la valentia que m’ha fet arribar 
fins aquí pot seguir per a tots aquells que l’observin 
cada nit.
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5a planta

Avui m’he despertat amb la respiració accelerada men-
tre em queien gotes de suor per la cara i notava el pija-
ma amarat a la meva pell. Abans no solia tenir malsons, 
però des que sóc aquí, sí. Potser aquestes parets grises, 
insípides, fan que la meva ment estigui més avorrida i 
això li doni espai per imaginar un futur odiós o evocar 
algun record dolent. Ja fa 681 dies que sóc aquí. Saps? 
Això de comptar els dies ho faig perquè el temps em 
sobra. He d’estudiar igualment i també em fan fer exà-
mens com els altres nois, però la diferència és que jo, 
ara, aprecio l’escola i ells no. De fet, jo,abans, tampoc la 
valorava.

El primer dia que vaig entrar aquí, a classe començàvem 
a treballar el tema de trigonometria; m’agradava. Quan 
la professora em va treure de l’aula per dir-me que els 
pares li havien explicat la notícia, que li sabia molt greu, 
que em trobaria a faltar i que em desitjava molta sort i 
tota la força del món, em vaig espantar moltíssim. No va 
ser fins llavors que ho vaig assumir. Era com si hagués 
oblidat tot el que havia passat, tot el que m’havien dit, 
perquè així ho havien volgut els metges: de fet, en el 
moment de fer-me les proves, em van dir que no em 
preocupés i que me n’oblidés perquè, segurament, no 
seria res. Però aleshores, en parlar-ne amb la tutora, em 
van assaltar els dubtes i records del passat. Em venien 
ganes d’entrar a classe i estudiar fins a no poder més. 
El futur era incert.

La respiració se’m comença a calmar, ja no em regali-
men gotes de suor i el pijama ja no està adherit al cos. 
Avui toca quimioteràpia. Això vol dir que vindrà en Pau, 
penso. M’alegro de tornar-lo a veure. Aquí els dies co-
mencen molt d’hora, a l’hospital. Perdoneu, m’he oblidat 
de fer presentacions. En Pau és el meu germà. És més 

jove, però ell és qui em dóna forces per lluitar. I jo sóc en 
Nil. No em veieu la cara però tinc càncer de pulmó i una 
cama amputada a causa de la malaltia. 

Resideixo al pitjor dels hotels: l’hospital. Aquí les habi-
tacions són suites de cinc estrelles i el bufet lliure que 
serveixen són les medicines. Les cadires de rodes són 
els taxis i les lliteres són les limusines per als que estan 
més fotuts.

Queden tant sols dues hores per començar la sessió 
de quimio. La darrera tanda em va prostrar i, la d’avui, 
tornarà a fer-ho. Ara per ara, els metges no saben quant 
temps he de seguir així, ja que el tumor del pulmó no és 
el primer, i creuen en la possibilitat d’un tercer brot de la 
malaltia. Cada sessió és més dura, però el que realment 
em fa basarda és sortir un dia de l’hospital. 

Els que ho veuen des de fora pensen que el millor és 
sortir-ne, però si ja portes tant de temps dins, el que et 
fa por és l’efecte que causaràs a les altres persones. 
Què pensaran? Com et miraran? Et jutjaran? Si ho fan, 
¿serà realment pel teu aspecte o serà per la por que 
els provoca que algú hagi patit més que ells i que siguis 
algú que sap valorar les coses com mai ells han sabut 
fer-ho? ¿Els fa por pensar que tu has estat més valent 
que ells, quan es pensaven que era a l’inrevés? 

Tot això em fa por, perquè el meu aspecte físic no aju-
da gaire. Porto tot el cabell rapat; me’l rapo jo mateix 
abans de començar la quimioteràpia. Em sento millor o, 
almenys, no em sento tant malament si me’l rasuro jo i 
no pas si espero que em caigui. No tinc celles. Tampoc 
tinc cama, però el que sí tinc és una cadira de rodes. 
Tampoc tinc ningú de la meva edat amb qui parlar i viure 
les aventures que s’han de viure a la meva edat. Estic 
a la planta d’adults; així és com ho van voler els meus 
pares. Per sort, tinc un company d’habitació prou jove: 
és neuropsicòleg, d’uns trenta anys, així que a vegades 
mantenim converses, però en un hospital tothom té ga-
nes de curar-se i marxar ràpid. Hi estarà poc temps. Ell 
és aquí per una operació petita. Els pocs dies que fa 
que som companys he intentat donar-li conversa, però 
aquesta no dura ni cinc minuts. Prefereix llegir una re-
vista del cor.

Tinc el braç estirat sobre la tauleta de nit, acaricio un 
punt de llibre. És bast, lleig i hi ha mitja cara d’una dona 
amb pestanyes postisses; trobo que no fa gens per mi. 
Tot i això, el segueixo acariciant perquè em recorda 
aquell company que vaig tenir: el neuropsicòleg, un an-
tipàtic en lletres majúscules, a qui devia fer pena en el 
moment de tornar de les sessions de quimio. En aquells 
moments, jo no tenia forces ni per dirigir-li quatre parau-
les i a ell li devia saber greu, perquè em mirava durant 
llargs quarts d’hora, sense dir res, respirant amb calma, 
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esperant, potser, que jo li digués alguna cosa. Ara estic 
més dèbil que mai. No havia acabat tan extenuat des-
prés d’una tanda. D’això ja fa dues setmanes i encara no 
m’he recuperat. Cada segon que passa estic més fatigat 
i la visió de les coses es va enterbolint.

Estic sol, estirat al llit, mentre el declivi de la conversa 
animada de dues infermeres que hi havia ahir a l’habi-
tació encara ressona a les meves orelles. Cada vegada 
la visió de les coses és més sedosa, com si un tel em 
cobrís els ulls. Poc a poc, el tel em va embolcallant, fins 
a l’últim dit del peu, on m’abandona com un sospir fred.
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Deixa’t

Estima’t tant com puguis i deixa’t,
deixa’t portar.

Estima’t tal com ets amb defectes,
i, també, estima’t ara i demà amb virtuts.

Marxa rumb a l’altra punta del món;
crida, riu, enamora’t, gaudeix.

Gaudeix dels petits plaers de la vida,
saps que no tothom els té.

Sigues feliç a la teva manera,
aquella manera tan peculiar de fer les coses.

Només necessito que em prometis,
només promet-me que ho faràs.

Diga’m que en cap moment miraràs el passat,
recordant aquells moments junts,

sense necessitar res més per ser feliços.
Instants tan nostres, tan de ningú més.

Fes-te una promesa i deixa’t portar.
No pensis tant en tot i pensa més en res.

Per un sol moment, deixa’t,
deixa la ment en blanc i oblida’t de tot.

Exànimes

Altes estanteries s’alcen com gegants, cenyint-se sobre 
els solitaris visitants de cada llibre. El llom d’alguns volums 
antics resplendeix brodat de pols i oblit, amb aquell perfum 
inconfusible de les històries amuntegades. Paraules que 
anhelen ser llegides bateguen entre les pàgines, buscant 
el contacte amb els ulls d’una incògnita anònima. La tinta 
sembla flotar en cada centímetre cúbic d’aire, es respira i 
s’exhala sense saber-ho, filtrant-la entre el teixit literari de 
cada cervell. El càlid corrent d’un alè recorre sense pressa 
els minúsculs espais entre les lletres i un sospir, besa les 
pàgines esgrogueïdes. Les hores tranquil·les estenen un 
silenci particular, buscant el confort de la familiar divagació. 
És un so que es trenca entre les estanteries, en els llibres 
oblidats sobre una taula, en el llapis desaparegut sota una 
cadira, que s’esquerda a les paraules murmurades, al frega-
dís de tela i sabates. És un silenci ple de minúsculs errors, 
petits forats acústics que conforten un clima absent.

Sense voler-ho, les passes d’un personatge perdut desper-
ten la mirada curiosa d’un vers descol·locat, una acotació 
sense escena corre de la mà d’un vell autor de rondalles i 
la descripció acurada d’un peix espasa sospira davant una 
empolainada declaració d’amor. Dos determinants de ca-
talà antic prenen una copa amb un grup de neologismes 
anglesos, tres tecnicismes d’un llibre de biologia han apa-
regut en un còmic de super herois i un adverbi de temps 
impossible vol anar de parella amb el nom d’una novel·la de 
ciència-ficció. El malson d’un professor de gramàtica pren 
forma entre les estanteries de la biblioteca, ballant entre les 
neurones d’un lector experimentat. La incommensurable 
varietat envaeix cada mil·límetre de les pàgines, acompa-
nyant dedicacions ignorades sense motiu.

Amb l’ànima enroscada entre les estrofes i un tractat de 
física, trepitjo la catifa polsegada amb compte, procurant 
no alterar el desordre ordenat de les estanteries. La meva 
mirada passeja entre la dolça coloració d’un parell de vo-
lums de llegendes i l’ombra d’un altre navegant creua l’en-
trada del passadís. Les hores s’ofeguen en el mar de tinta 
que inunda cada pàgina de la meva vida i, sense soroll, les 
preocupacions es llencen al fons de l’oceà. Les paraules 
es van emportant tota emoció, deixant només la tranquil·la 
absència capturada en els versos d’una antologia esgota-
da per massa anys d’oblit. La biblioteca segueix aliena al 
temps que segueix avançant fora, conservant una serenitat 
perpètua.
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Pseudònim: Zowiecat
Curs: 4t ESO A
Èric Estrella

Eva

Un noi anomenat Adrià se’n va anar a la universitat, 
com cada dia. Quan va arribar, va deixar la seva moto 
aparcada i se’n va anar amb els seus amics per comen-
çar les classes. Va obrir la taquilla i va agafar els llibres 
de l’assignatura que els hi tocava. Al mig de la clas-
se de laboratori algú va picar a la porta. Era una nova 
alumna i quan va passar la porta per primer cop l’Adrià 
se la va quedar mirant enfavat, va ser amor a primera 
vista. Però el què més li va agradar d’ella, va ser la seva 
mirada, amb els seus ulls que li recordaven el cel. La 
noia es va presentar i va dir que es deia Eva.

En poc temps es van convertit en grans amics. I al cap 
de dos mesos l’Adrià li va preguntar a l’Eva si volia sortir 
amb ell. L’Eva va acceptar.

Sempre anaven junts a tots els llocs, fins que va arribar 
una mala notícia. L’Eva es mudava a un altre país, exac-
tament a Eslovènia. Perquè els seus pares van trobar 
feina i els hi va agradar el lloc.

L’Adrià no volia acceptar la idea de que l’Eva marxaria 
d’allà i que passaria molt temps abans de tornar-la a 
veure, abraçar-la i sentir la seva escalfor a prop seu. Així 
que va decidir una de les coses que marcarien les seva 
vida per sempre, escapar-se amb l’Eva molt lluny d’allà, 
on ningú mai els trobaria. Però primer de tot li havia de 
dir a ella per veure si estaria d’acord en fer tot això. I 
finalment li va dir, i com que marxava l’endemà mateix 
necessitava una resposta ràpida. Com que els joves no 
s’ho pensen gaire, l’Eva va dir que sí, i van quedar a la 
una de la matinada a la universitat.

I així va ser, a la una allà estaven tots dos. L’Adrià havia 
agafat els seus estalvis i la seva moto per marxar i se’n 
van anar.

No s’havien ven bé on estaven, així que van decidir 
parar a la vora d’una platja, a contemplar com les 
ones picaven contra les roques. L’Adrià va abraçar 
a l’Eva mentre miraven les estrelles i la lluna brillant 
reflectides a l’aigua del mar. De sobte, van veure com 
una ona gegant s’anava apropant justament cap on 
estaven situats ells. Van intentar escapar-se cor-
rents, però l’ona anava a massa velocitat i finalment 
els va atrapar. 

L’endemà va passar una cosa molt estranya, l’Adrià es va 
despertar al seu llit com cada dia. Potser tot això només 
havia set un somni? 

L’Adrià anava pensant amb l’Eva, mentre es vestia i es-
morzava, fins i tot quan anava en moto. Però finalment 
quan es va trobar els seus amics se’n va oblidar. 

Se’n va anar a buscar els seus llibres per anar a la classe 
que li tocava, la de laboratori. I una cosa molt estanya va 
passar a mitja classe. Tots van sentir com una persona 
picava a la porta, era una alumna nova, i quan l’Adrià va 
veure el seu rostre li va semblar familiar…

ESO
4t B

Pseudònim: Benjamin 
Eisenstadt
Curs: 4t ESO B
Nell Aguilar

Paquets de sucre

Abans del relat:

Primer de tot, i per entendre el text, cal que us posi en 
situació. Des de fa ja molts anys corre una llegenda 
urbana que explica la història del creador dels paquets 
de sucre, Benjamin Eisenstadt. La llegenda explica 
com ell, després d’inventar el nou sistema d’empaque-
tament, va veure com les persones enlloc d’obrir-lo 
pel mig l’obrien estripant la punta, provocant la seva 
frustració. Els següents textos han sigut l’únic que ha 
quedat d’ell:

26 de Juny de 1946, Nova York

Mai he escrit alguna cosa com aquesta, un dietari di-
ria que en diuen, però jo ho considero més un diari 
com els que escriuen les nenes de 10 anys. Suposo 
que m’hauré de presentar: sóc Benjamin Eisenstadt, i 
encara que a ningú ja no li importi, sóc el creador dels 
paquets de sucre.

Perdó si no semblo massa motivat escrivint aquestes 
paraules, però és el que sol passar quan fas alguna cosa 
per obligació. Escric això perquè el meu terapeuta m’ha 
dit que reduirà els meus atacs d’estrès, i encara que a 
mi l’opinió d’aquell terapeuta escanyolit que té els colzes 
plans de tant estudiar no m’importi el més mínim, a la 
Betty sembla que li vagi la vida en fer-li cas. Bé, ja que 
no tinc més remei que fer-ho el millor serà ficar-m’hi de 
ple i explicar-ho tot des del principi.
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Tot va començar fa gairebé un any, quan vaig treure el 
meu producte estrella, quan vaig inventar el que em por-
taria al meu ascens estel·lar fins a estar a la llista dels 
més enginyosos: els paquetets allargats que contenen 
sucre en pols i que ara ocupen totes les taules de bars, 
restaurants i cases a l’hora del cafè. Va ser un invent re-
volucionari. Prou posar recanvis de terrossos tots els dies, 
prou malgastar diners en una cosa tan poc pràctica: Els 
sobres havien arribat i vaig ser el primer en tenir la idea.

Ara deveu pensar que si tot em va tan bé, com és que 
estic escrivint les meves penes en una llibreteta de nen 
de pàrvuls? Doncs perquè vaig ser un innocent. Què un 
innocent? Un estúpid, deixem-ho clar.

En aquell moment estava tan i tan segur que triomfaria 
que vaig començar a comercialitzar-los com un boig. Pri-
mer als bars més petits de les ciutats, després a algun o 
altre restaurant. Anava de porta en porta mostrant-los la 
meva meravella fins que al final casa meva era sempre 
una orquestra formada pel sonar del telèfon, els cops a 
la porta, la simfonia del fax…

Tot anava sobre rodes i va continuar així durant dos me-
sos, tres, fins i tot quatre a tot estirar. Però de cop ja no 
picaven a la porta, el fax es va quedar en un profund silen-
ci impertorbable i cada cop que corria esperançat a rebre 
una trucada era la meva sogra dient-me que li passés 
l’aparato a la Betty o a algun dels seus néts entre retrets 
típics de dona gran que ja no sap ni de què queixar-se.

Sé que us deixo amb la intriga, però necessito descan-
sar i anar a fumar al lavabo ja que la meva fantàstica 
dona i el meu increïble terapeuta han decidit que per no 
pensar en la meva depressió em concentri en deixar de 
fumar, cosa que em causa encara més estrès. Ja conti-
nuaré un altre dia.

29 de Juny de 1946, Nova York

Torno a ser aquí, igualment deprimit, igualment fracas-
sat. Però m’agrada poder dir el que penso a algun lloc 
sense que qui m’escolti senti pena per mi.

L’altre dia no vaig acabar la meva penosa història així 
que seguiré:

Com anava dient, les vendes havien baixat vertiginosa-
ment sense motiu aparent, així que vaig decidir anar a 
veure a un dels meus primers clients i posar en pràctica 
tot el que havia après en les llargues tardes de maratons 
de Sherlock Holmes.

Un cop vaig arribar, la gran catàstrofe: tot estava igual 
que feia uns mesos, quan per primer cop vaig entrar a 
Jimmy’s, però la meva vista va anar directament cap a 

les capsetes fetes a mà per la senyora Hopkin que ser-
vien de centre de taula. No van ser ni dos milèsimes de 
segon, però va ser suficient per veure que alguna cosa 
no rutllava. Em vaig apropar a la taula més propera on 
tres iaies em van mirar amb cara d’espant i vaig agafar 
un dels sobrets perfectament col·locats dins el cistellet. 
«Borges?» vaig llegir en veu alta, «Borges?!» vaig dir, 
aquest cop però alçant la veu i generant una onada de 
mirades encuriosides i espantades alhora. Ignorant les 
tres pobres dones que corrien atrafegades a recollir les 
seves bosses antiquades, i a allunyar-se del boig que 
llegia paquets de sucre, vaig arribar a la barra en tres 
gambades on em mirava amb una cara entre enfadat i 
incrèdul en Jimmy Hopkin. «Però què estàs dient cap-
sigrany?» va dir-me en tenir-me a una distància massa 
curta respecte la seva cara. «Què pebrots vol dir Bor-
ges?!» vaig escopir-li a la cara (literalment, estava tan 
enfadat que se’m van escapar alguns capellans).

La resta de la discussió ja us la podeu imaginar, no tinc 
ganes de rememorar-ho massa. Després d’explicar-me 
que tots els bars, restaurants i cases ja no utilitzaven 
ni el meu sucre ni els meus paquets, sinó que preferi-
en comprar-ho a les empreses, que cada cop eren més 
nombroses, que havien vist la idea i ara ho comercia-
litzaven com si fos invenció pròpia ja que l’estúpid que 
ho havia inventat (tal com ho va dir en Jimmy) s’havia 
descuidat de patentar-ho.

Arrel d’això ja us podeu imaginar que tot i anant als jut-
jats no vaig recuperar la part que em tocava per dret 
legítim i, finalment, un any després, segueixo en la ma-
teixa misèria.

Però bé, tot i la meva depressió, amb el meu fill cada cop 
veiem menys difuminada una idea que arreglaria tots els 
errors anteriors, i que em tornaria a portar al capdamunt 
de la piràmide: aconseguir produir sacarina en pols. Sí, sí, 
sé que sona de bojos però a que seria impressionant? Ell 
amb les seves dots de química i jo amb la meva creativitat 
podríem anar lluny, i de moment aquesta idea és una de 
les poques coses que m’ajuda a tirar endavant, a més a 
més del tabac que per cert em ve molt de gust ara mateix.

11 anys més tard

22 d’Agost de 1958, Nova York

10 anys, quant de temps. Ja gairebé me n’havia oblidat 
d’aquesta andròmina. Llegint aquestes línies he recor-
dat qui sóc realment: un fracassat.

Tot i haver triomfat amb la sacarina en pols el 1957, 
tot ha sigut en va. Direu que sóc un exagerat, massa 
dramàtic. Potser sí, però ja em coneixeu, m’agrada sen-
tir-me valorat.
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Ja està decidit, només hi ha un final possible per a un 
fracassat, i ha arribat la meva hora. Si aquestes paraules 
escrites a una llibreta vella han de ser les meves últimes, 
almenys que l’Imma i els meus nens entenguin perquè el 
seu pare va fer això:

No hi ha humiliació més gran possible, que la que porto 
vivint des del dia en què vaig obrir els ulls. No hi ha 
humiliació més gran possible que la que ha hagut de 
suportar la meva pobra persona. No hi ha humiliació 
més gran possible que veure que tot el teu esforç i 
treball no és valorat com pertoca. Que què ha passat 
perquè hagi arribat a sentir-me així? Només ha fet falta 
un dia de descans de tota la feina, un restaurant i tot 
de gent desagraïda.

Va ser aproximadament fa un mes, un dia en el qual 
finalment vaig aconseguir una estona lliure entre tota 
la feina acumulada de les vendes del nou producte (en 
aquest cas si patentat), per poder portar tota la meva 
família a la platja. Tot anava perfecte fins a l’hora de 
dinar quan l’horrible va passar:

A l’hora del cafè vaig girar el cap cap a la taula del 
costat on uns nens petits no paraven de molestar-se 
mentre la seva mare els feia callar. L’únic concentrat 
en una altra cosa era el pare, que s’estava posant su-
cre al cafè. Fins aquí tot normal, però en el moment de 
fixar-me en si era la meva sacarina vaig veure la des-
gràcia. L’home en qüestió remenava d’una manera molt 
estranya el meu invent: el movia com una maraca d’un 
costat a l’altre subjectant el petit sobre des d’un dels 
extrems fins que finalment es va disposar a obrir-lo. A 
mida que va anar estripant la punta del sobre també 
s’esqueixava el meu cor. Com s’atrevia? Jo no havia 
estat hores i hores pensant una manera en què l’acció 
fos neta, perfecta perquè ara vingués un homenot a 
creure’s millor que jo. Quan estava disposat a dir-li tot 
el que pensava i el que se m’hagués ocorregut al mo-
ment, vaig sentir un altre so de maraca. Em vaig girar i 
vaig veure una dona amb aire de repel·lent fent exac-
tament el mateix gest que el primer mentre reia com si 
no s’adonés del desastre que estava fent.

Arrel d’aquesta experiència cada cop que olorava un 
cafè em girava precipitadament i veia el meu invent sent 
maltractat.

No puc suportar ni un segon més aquesta tortura. 
No puc respirar el mateix aire que totes les perso-
nes que m’han fet mal. No puc, i ja està. Però el meu 
últim acte em permetrà passar a l’altra vida amb el 
cap ben alt: em gravaré obrint correctament el sobre 
de sucre, pressionant la part central sobre una tassa 
de cafè, creant només un únic residu i amb tota la 
classe del món.

ESO
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Pseudònim: arisòcrata 
revolucionari
Curs: 4t ESO B
Pau Vendrell

Sonet

Ahir vaig llençar les meves joguines
i vaig guardar al calaix el que havia escrit,

escopint l’agror de teves mirades
M’amaguí sota una ombra, avergonyit.

Així que demà em posaré corbata
i revisaré els números del banc,
em prendré la pastilla receptada,

canviant llavis dolços per sabor blanc.

Demà seré un ciutadà de profit,
m’adormiré a la fàbrica i així

no somniaré amb tu quan m’ajegui al llit.

Avui, dient-me «Vine amb mi» a cau d’orella
has vingut, salvadora, a recordar-me
que ser un home útil és lamentable.

ESO
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Pseudònim: Arcade Fire
Curs: 4t ESO C
Pol Vilaseca

Carreteres

Anava a la velocitat reglamentària i amb les dues mans 
sobre el volant, Havia recorregut més de la meitat del 
trajecte, feia calor i sonava Coldplay. Normalment, quan 
feia llargs viatges no escoltava música, li agradava el 
soroll dels pneumàtics sobre la carretera, el relaxava. En 
aquest cas no, era el tercer cop que teletransportava 
màquines d’exercici físic cap a un gimnàs del centre de 
Segòvia, una gent de tracte poc cordial i professionals.
«When you try your best but you don’t succeed. When 
you get what you want, but not what you need. When you 
feel so tired, but you can’t sleep. Stuck in reverse»

Sonava fort i ressonant dins la cabina del camió. 54 
kilòmetres restants, va llegir en Víctor, eren les 19’30 
de la tarda, el sol es ponia i al davant hi tenia una moto 
i dos cotxes, un taxi de la seva ciutat, Burgos i un Audi 
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comprat en un concessionari de les afores, tancat re-
centment per la jubilació de la Carmen i en Julio. Amb 
ell també li quedava poc a la feina, un mes i mig, no 
el renoven per motius de logística empresarial, dos 
empreses obreres van fer un acord juntament amb 
l’empresa en què treballa per tal de crear-los llocs 
de treball davant del tancament imprevist. Jubilació 
anticipada. El seu pare sempre li deia que en la seva 
família pot ser que no tinguin estudis, però d’educació 
si. Ell es va prendre de forma educada la seva despe-
dida imminent.

El què li agradava dels llargs viatges era no haver 
d’aguantar les bronques de la seva dona degut a la falta 
de ingressos a casa, durant dies podia estar sol amb el 
seu camió de ja fa 36 anys, en què hi han passat tot ti-
pus de converses telefòniques, cançons i tertúlies de rà-
dio de diferents esdeveniments històrics, en què ell els 
recordarà estant en un camió sentimentalment valuós. 

Però el què més el fascinava, era la capacitat de recor-
dar vells moments a partir de llocs concorreguts prèvia-
ment per en Víctor. Al veure la matrícula del lluent Audi, 
li va venir a la ment quan amb la seva àvia Constantina 
passaven per davant del concessionari Larraz, per arri-
bar a casa la iaia i veure el seu programa preferit, Karlos 
Arguiñano en la cocina, mentre berenava els clàssics 
melindros amb xocolata desfeta, tot esperant l’arribada 
dels seus pares de la fàbrica.

Moments com aquells el feien reflexionar. En silenci. So-
bre la evolució del temps i com encarar el restant. 31 
kilòmetres.

«Lights will guide you home.And ignite your bones. And I 
will try to fix you»

La lletra en si tenia bastant en comú en aquell precís 
moment, pensava, les llums de la carretera el guiarien 
cap al seu destí, un destí molt petit en l’univers però molt 
important per a ell, tal i com diuen, el final a una petita 
cosa és la resposta a una gran pregunta.

Aquesta cançó el recordava quan amb la seva mare bai-
xaven de Segòvia cap a un poblet més enllà de Bur-
gos, en silenci escoltant el cassette de U2 «The Joshua 
Tree». Ell mirant el paisatge i pensant en els seus pro-
blemes, que si no havia fet un treball o que si la noia que 
li agradava no li feia cas i la mare, conduint preocupa-
da de no embrutar gaire el cotxe amb el fang del terra 
mullat i pensant què preparar per dinar. Eren moments 
únics, de reflexió i convivència, quan hi havia l’interludi 
d’entre cançó i cançó, eren moments de silencis desa-
gradables però curts i admiració. Al cap de 4 anys, quan 
ell tenia 17 anys ela va morir per una malaltia en aquells 
moments intractable.

Sempre recorda aquell dia en què va arribar empipat de 
l’escola perquè la seva professora de literatura, la seva 
tieta per part de pare, no li va posar un excel·lent en les 
notes finals. I ella li va dir: «Les coses s’han de guanyar 
amb esforç, Víctor, l’esforç condueix als èxits.» Els viat-
ges eren repetitius però únics entre ells, ja sigui per les 
cançons o per els paranys. 

Faltaven 13 kilòmetres per arribar a Segòvia, era tard i 
fosc, ja només quedava el taxi, per un moment va fer una 
comparació, la carretera és com la vida, poden circular 
vehicles i trencar direcció diferent a la teva, la seva mare 
podria ser un exemple. 

Des de que va rebre la notícia de la jubilació no va saber 
què seria el dia de després de aparcar definitivament 
el camió, podia començar un nou estil de vida, no fer 
res o treure profit a la nova quantitat de temps lliure, 
ell sempre li ha agradat conduir però és diferent si vas 
acompanyat.

Ja entrava al centre de Segòvia, antic centre turís-
tic el qual visitava freqüentment amb la seva recent 
dona, passejant davant dels aparadors, buscant un 
objecte innecessari per tal de lluir-lo en moments es-
pecials, bellesa exterior. Sempre seient a prendre un 
cafè en un bar abans d’agafar el cotxe, aquest ja no 
hi era, ara hi havia una botiga d’aparells electrònics, 
d’aquells que odia en Víctor. El gimnàs l’estava espe-
rant al final d’una cruïlla, va descarregar el material, 
els clients com sempre renegant del retard. Ell no-
més volia marxar, tornar agafar el camió, i així ho va 
fer, un cop entregat les màquines de fer peses, però 
no abans de despedir-se de forma professional amb 
aquell vell xerraire.

–Escolta, que probablement serà l’últim cop que vinc… 
Només desitjar-vos que us vagi bé el negoci.

L’altre gemegant li va tancar la porta als nassos i ell va 
agafar el camió. Tornar a fer el trajecte de anada i així 
successiva-ment fins d’aquí poc més d’un mes. Després 
ja podria viatjar però sense el seu apreciat camió i el seu 
traje vermell. Al final el què estimava més era la seva 
música i la carretera silenciosa però melancòlica.
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Pseudònim: Asperatus
Curs: 4t ESO C
Judit Vidal

Sota el cotxe vermell

Els ulls se’m van obrir com si d’un taló es tractés. Davant 
meu es va aixecar un escenari gris i empolsinat. La fun-
ció havia començat feia tres dies, i jo, malauradament, 
estava a dins, actuant.

No sabia ven bé quin era el meu paper, el guió estava escrit 
pels que es miraven l’espectacle des de les butaques més 
còmodes, així que estava perduda. Estàvem perduts, jo i tota 
la població síria que corria per escapar-se dels petits pro-
jectils de metall que ens perseguien, literalment, fins la mort.

Estirada al terra, immòbil, no tenia ganes de amagar-me, 
tan sols de tancar els ulls i no obrir-los mai més, i empor-
tar-me amb mi tot el dolor que em corria per les venes, 
més plenes de temor que de sang, de fet, no sabia ni si 
me’n quedava ja, de sang. El poc que la meva conscièn-
cia conservava eren unes esgarrifoses imatges acom-
panyades per la banda sonora de crits que demanaven 
ajuda, dèbils, de tortura. El fet de veure la defallida de 
centenars de persones m’havia anat cremant, mica en 
mica, la ment. Els cossos que m’envoltaven semblaven 
tenir la única i simple utilitat de preservar dins seu balins.

La impotència de veure com es consumia el meu poble 
amb la gent que m’estimava dins, em desfeia l’inconsci-
ent, i encara que el dolor físic no fos el més intens, em va 
costar mantenir-me viva amb aquell dur patiment.

Inesperadament, un plor va desfer bruscament l’embol-
call de pensaments que se’m havia enredat al cap. Mà-
gicament, tots els meus sentits van desconnectar del 
terror que significava aquella obra i es van centrar en 
una petita llavor de vida, fruit d’amor entre dos persones 
que, ara com ara, ja deurien descansar.

Vaig notar com uns ulls marrons em van miraven fixa-
ment des de l’altre costat del carrer. De cop, el plor va 
cessar i les llàgrimes que abans havien brollat del petit 
se’m van encomanar. Tenia a deu passos una criatura 
que amb poc més de dos anys havia intentat fugir dels 
homes armats, estava desemparada, els rajos de sol i la 
pols la consumien sense contenció.

Una sensació de fred em va pujar des de les puntes dels 
peus recorrent-me cada espora del meu cos fins a arri-
bar-me al clatell. Va ser aleshores quan ho vaig tenir clar.

L’objectiu de viure i fer viure a una persona s’havia im-
posat al meu subconscient com un poderós monarca, 
ningú podia contra ell. Tan sols em quedava l’ànima, i els 
ànims liderats per la monarquia absoluta que regnava 
dins meu, deixant fora de combat fins i tot al físic que 
fins ara m’havia protegit. Ni la consciència ni la raó hi 
tenien res a fer contra aquesta supervivència innata que 
em corria per les venes.

L’impuls se’m va endur i es van esfumar totes les idees 
racionals. Conduïda per la passió d’aquella idea impos-
sible vaig aconseguir elevar-me i fer un parell de passos. 
A la cantonada es sentien tirs descontrolats però ja no 
m’importava, anava a salvar-li la vida a un petit supervi-
vent de la guerra.

Vaig arribar fins al menut, el vaig recollir ràpidament i 
me’l vaig endur als braços. Ens vam creuar les mirades i 
li vaig veure els ulls. Li brillaven d’esperança.

Un somriure se’m va dibuixar a la cara i el meu entorn 
es va esfumar, tan sols estàvem ell i jo al mig del carrer. 
Sols. Les paraules «ens en sortirem» ressonaven con-
tundentment dins la meva ment, va ser així com em vaig 
autoconvèncer d’una realitat poc possible.

Vaig notar una brisa. Freda com una agulla. Aleshores 
vaig fer la intenció de girar-me però un tall de respiració 
m’ho va impedir. Sota la forta claror del dia reflexada a 
la sorra que cobria els carrers hi va caure una gota, roja 
com part de la nostra bandera. I vaig tornar a mirar als 
ulls a la vida que sostenia entre els meus braços. Ara no 
estàvem sols, ara s’hi reflexava una guerra, a les seves 
pupil·les. I, com el fi d’una trista representació teatral, se 
li van tancar els ulls. Vaig mirar el cel i vaig sentir felicitat.

La guerra s’havia acabat per nosaltres.

Però la funció continua pels que han aconseguit so-
breviure, i tu, acomodat sobre una butaca, mires, com 
si de ficció es tractés, aquesta realitat que et sembla 
impossible i que, com una malaltia, mata aleatòriament 
a ciutadans innocents i enriqueix voluntàriament a cru-
els presidents.
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El materialisme abstracte

—No som res!—va exclamar—. Som simples organis-
mes, tenim un principi i un final, unes funcions vitals i un 
instint de sobreviure! Això és tot, som una sopa d’ele-
ments químics!

Va caure abatuda a la cadira, tenia la mirada perduda al 
terra. Continuà, aquest cop amb la veu cansada:

—Perquè hem de pensar? Perquè no podem ser com la 
resta d’éssers vius, sense preocupacions ni problemes, 
perquè hem de buscar-li un sentit a la vida?

La desesperació va caure de la seva pupil·la i em va mi-
rar buscant paraules de consol, com sovint feia.

—Perquè som humans —vaig respondre—, i són les teves 
pors les que ens defineixen com a espècie.—I vaig començar 
a navegar entre els mots del meu diccionari, buscant aquelles 
paraules adequades per definir la meva postura—. Condició 
humana, és com li diuen, l’explicació al perquè de les nostres 
accions, l’arrogància, l’egoisme, el bo i el dolent, l’odi… La 
por a no poder-ho comprendre ens fa caure en la depres-
sió, per això, al llarg de la vida l’home evita aquest dilema.

Però el que és important és que si no penséssim no 
tindríem preocupacions ni problemes, però tampoc en 
seríem conscients, ni de la nostra pròpia existència.

Pensar ens fa únics —vaig continuar—, és la causa per la 
qual creem conceptes, idees, que imaginem tot allò que 
se’ns escapa de la realitat. Pensar ens atorga la cosa tan 
extraordinària i meravellosa que cap altra espècie té: l’amor.

—Però llavors som espirituals? Som idees?—va pregun-
tar ella confosa amb la realitat que observava—. No som 
tot idees, jo sóc de carn i ossos, ni abstracte ni un con-
cepte, jo sóc matèria!

—I ho seguiràs sent la resta de la teva vida. Matèria, tot ma-
tèria, perquè inclús el més abstracte prové de la matèria.

Aleshores defenses la postura del materialisme? —va 
preguntar ella.

—Sóc materialista —vaig respondre amb contundèn-
cia—. Però defenso un concepte que permet la convi-

vència de la matèria i la espiritualitat. L’anomeno Mate-
rialisme Abstracte.

«El materialisme i l’espiritualisme són dos conceptes 
oposats que sempre s’han separat. Però què hi ha més 
meravellós que trobar el punt d’unió de dos oposats!

El materialisme abstracte és aquell que té un visió física 
sobre el món que ens envolta—vaig continuar animat 
per la conclusió que estava arribant—, tot està regit per 
lleis i tot està format, però no es restringeix a aquesta 
visió, no es nega a l’existència de l’immaterial. El mate-
rialisme abstracte reconeix aquests elements, i després 
els utilitza per crear tot allò sense caràcter tangible, l’es-
piritualisme.

»Que a partir d’alguna cosa tan simple, material i física 
com és l’àtom, hàgim arribat a una idea tan complexa 
i abstracte com és la llibertat. Aquí radica la bellesa 
d’aquesta unió de conceptes!—vaig exclamar satisfet 
com el físic que soluciona la més complicada de les 
equacions—. I és que tan gran és la paradoxa d’un àtom 
lliure com la d’una matèria abstracta.

Es va fer el silenci, tot estava dit i quedava molt per par-
lar. I em va preguntar mentre els seus llavis començaven 
a dibuixar un senzill somriure de satisfacció:

—I doncs, quin és el sentit de la vida?

—Adonar-nos que som els únics capaços de fer-nos 
aquesta pregunta.

Va acabar de completar el seu somriure i jo vaig com-
pletar el meu.

I ella es va acomiadar, sabent que mai se n’aniria, perquè 
estava dins meu.

Desperta!

Vaig néixer així. Mai havia vist res… res. Era cec. Ja 
feia cinquanta anys que només hi veia en somnis. Pre-
cisament en aquell llegia jo. És curiós, perquè no sé 
què és llegir; tan sols sé quina és la olor dels llibres i 
el seu tacte. 
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* * *

Ja estava totalment adormit. Obria el llibre, pensant que 
allí hi trobaria cert descans. Tanmateix no fou així. El lli-
bre em captà fins al punt de ser-ne jo el protagonista. En 
començar a llegir, el senyor Roca, o jo, era sol al men-
jador. Londres era una ciutat fantàstica, però avui feia 
una mica de fred i no volia constipar-me. Sempre havia 
tingut aquesta mania. El refredat és una de les coses 
que menys puc suportar. No tolero la invasió de bacte-
ris que es passegen constantment pel meu cos, fent-
me semblar posseït per una massa mocosa. Per aquest 
motiu vaig decidir posar-me a llegir. Era un petit conte 
fantàstic que parlava de tres fades. Cadascuna d’elles 
representava una virtut: fe, esperança i caritat. Com que 
jo no en tenia cap d’elles vaig tancar el llibre. 

Ja havia passat mitja hora, i em venia de gust un cafè. No 
pas un dels típics Starbucks que s’han posat de moda, 
sinó un cafè de veritat. Quan ja tenia la bufanda enrotlla-
da al coll, vaig obrir la porta per anar al Cafè Passatemps. 

—Antònia, posi’m el mateix que ahir, i abans d’ahir, i el 
dia anterior, i l’anterior… – vaig dir-li amb humor. 

—Està bé senyor Roca, ho he entès perfectament! – va 
rondinar. 

Aquí té el seu cafè sol. Que hi vol una mica de sucre? 

—Saps prou bé que no. No hi vull res. Els homes de 
veritat no en necessiten! – vaig afirmar-li.

Avui hi havia quatre homes de negocis. Anaven fets uns 
pinzells; no hi faltava cap detall: esmòquing, corbata, mit-
jons negres, gavardina i unes sabates en les quals, fins 
i tot, hi podia veure el meu rostre reflectit. Sempre he 
pensat que anar tot de negre és un fet molt pretensiós. 
No sé mai si s’intenta semblar elegant, discret, seriós… 
Tot i això, no volia parar-hi massa atenció. Només vaig 
caure en què un d’ells portava unes ulleres que li feien 
el nas més gros, però ell creia que el feien més atractiu. 

Al fer la primera glopada vaig notar que el cafè d’avui era 
més amarg però, curiosament, va ajudar a despertar-me. 
Com que ja tenia les piles carregades vaig anar al banc. 
Sóc banquer. És una feina molt sobrevalorada. Però por-
to quaranta-dos anys exercint aquesta professió; ara no 
tinc cap mena d’intenció, ni ganes, de reinventar-me. 

En acabar la jornada, vaig arribar a casa cansat. Era di-
vendres, però tenia una cita amb una dona que havia co-
negut la setmana anterior, fent el cafè. Era molt elegant. 
Es diu Anastàsia. No puc explicar-ne gaire més perquè 
no la conec massa. Aquest vespre ve a sopar. Podré sa-
ber-ne més d’ella. 

Ja eren les nou passades. L’Anastàsia no era enlloc. De-
finitivament, m’havia deixat plantat. 

—Ja s’ha de ser dissortat per tenir una vida com la 
meva… — em lamentava més que mai. Ara que tenia la 
copa de vi, les espelmes enceses, el casset tocant jazz… 

Després de l’esquiva, vaig quedar-me una bona estona 
estès a la butaca del menjador. Només quedaven tres 
espelmes enceses. Quant a l’ampolla de vi, solament 
mig mar vermell sobrevivia; i jo, endinsat en ell, pensava 
en alguna mena de distracció banal.

Mirant les espelmes restants, vaig recordar que el matí 
anterior havia deixat començat un petit relat. Sí, el de les 
fades. Però estava massa cansat, havia begut notòria-
ment, així que de manera benvolent vaig decidir anar a 
fer companyia al coixí.

* * *

Just en aquest moment, el somni es va acabar: em vaig 
despertar. Quina història més estranya havia viscut! 
Sentia un cert desconcert exasperat. Jo sempre havia 
sentit a dir que els somnis van relacionats amb alguna 
cosa que vius. Tanmateix a mi no m’havia plantat cap 
dona, no era banquer i ni molt menys vivia a Londres. 

No li havia donat massa importància durant el transcurs 
d’aquella setmana; fins el dia que el xofer em portava 
cap a l’hospital on feia les proves òptiques mensuals. 
Durant el trajecte la ràdio restava posada. Un famós filò-
sof, tot i que desconegut per mi, parlava de la importàn-
cia d’un llibre anomenat Werther d’un tal Goethe, o no 
recordo si era Goethe de Werther. El cas és que explica-
va que Goethe havia escrit el llibre fent que Werther fos 
el seu altre jo o, el que és el mateix, l’Alter Ego. L’única 
diferència entre ambdós era que Werther, el personatge 
del llibre, se suïcidava d’una manera romàntica, deia el 
filòsof. Allò em va obrir els ulls, mai millor dit. Em sentia 
exuberant perquè, de sobte, tot entrava en relació. Hi 
havia una mà cirurgia en tot allò.

Després d’una bona estona pensant-ho, vaig començar 
a imaginar què li diria al senyor Roca si tingués el plaer 
de conèixer-lo. Vaig posar-me mans a l’obra: 

Apreciat Senyor Roca,

Finalment et conec. Mentre somiava la teva rutina no 
comprenia molt bé perquè es trobava dins del meu cap. 
Ara ho entenc tot. Va començar sent tan sols una imatge; 
jo no n’era conscient, ja que, com sap, el vaig conèixer 
en somnis. Però avui sé qui és. Ets el meu Alter Ego. Una 
part de mi que havia estat amagada. Tan amagada, que 
ni la meva consciència en sabia res de la teva existèn-
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cia. Però ara que ens coneixem, m’agradaria ajudar-te a 
ser el millor Alter Ego possible. Si algun dia jo perdés el 
rumb, m’agradaria que em retornessis el favor.

Voldria comunicar-te el plaer que ha sigut llegir la teva 
història. Et considero un home que va directe al gra; que 
no t’agrada el sucre al cafè. T’haig de dir que porto des 
de les dotze de la nit, quan vaig anar a dormir, obser-
vant-te. Tampoc sé molt de tu. Però m’he parat en el fet 
que no t’agraden els homes que van vestits de negre. És 
l’únic color que conec. Però Roca, segur que si hagues-
sis parat atenció podries haver vist que els senyors del 
Cafè Passatemps no van vestits tots de negre. Recorda 
que jo també ho estava veient. Potser si no t’haguessis 
estat emmirallant en les seves sabates… 

Després de tot això, et demano disculpes perquè no 
m’agradaria que la nostra relació comencés amb retrets. 
Només t’escric per dir-te que tu no ets com Werther. Res 
d’herois romàntics que moren. Desperta! Menja’t el món. 
Sóc jo el cec, no tu! Així que quan t’aixequis del llit, dóna-
li una oportunitat al dia. Aixeca’t del llit i no deixis les co-
ses a mitges. Pren-te un d’aquells cafès amargs; agafa el 
llibre i acaba’l. Sí, el que llegies abans de les tres virtuts! 
Si veus que no hi tens res en comú, mira què és el que 
desitges. Pot ser que descobreixis més del que creus. 
El món no és inabastable, senyor Roca. Què custodies 
amb tanta gelosia, que jo no puc saber? No t’atemorirà 
la foscor? Necessito que siguis els meus ulls, amic. Però 
si vols seguir dormint, no pateixis; m’ho prendré com una 
concessió. Res més. 

El teu amic esperançat, Alfred Roca. 
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Júlia

Durant un instant no sento res més que l’energia del 
roig, que surt del centre amb força i retorna amb un gir 
suau, com si bombegés sang. Em torno a imaginar la 
papereria del carrer Comtal i una dependenta baixeta, 
amb ulleres rodones i somriure generós, que em recita 
apassionadament les tonalitats del vermell «maó, carmí, 
cirera, grana, fúcsia, magenta, robí, salmó, escarlata…»

Els meus ulls han quedat magnetitzats per la menudesa 
d’uns llavis carnosos, que sota aquesta llum prenen un 

color deliciós, sucós com una maduixeta de bosc enmig 
de l’ombra i la humitat de les fulles, i closos formen un 
reflex temptador.

Els llavis són coronats per un nas petit que em recor-
da la fotografia monocromàtica d’una nena atrevida. 
Se m’accelera la respiració; és d’una silueta piramidal 
tan perfecte que resulta aclaparador; atapeït de pi-
gues gairebé imperceptibles i un xic arremangat, el 
punt just abans de creuar la frontera entre elegància 
i rudesa.

Amb sorpresa, topo amb un color que mai havia vist: 
la combinació de la pedra més freda amb l’aigua més 
cristal·lina i el cel més càlid. Malgrat que les pupil·les 
són pregones com un pou i fosques com les nits de 
febrer, penso, i no puc deixar de pensar, en el mot se-
guretat. Potser aquesta mirada felina també transmet 
una engruna d’orgull; i això m’agrada. Les pestanyes, 
com ales de papallona negra que et roben un sospir 
fugisser, massa efímer, em fan sentir presoner d’un 
aleteig delicat.

Com cargols de mar s’enrotllen els cabells curts i insinu-
en unes orelles menudes, que em parlen d’intel·ligència 
i senzillesa. La senzillesa que tan aprecio en les per-
sones. Em perdo en un mar de rínxols rebels, negres i 
daurats, una paradoxa.

I veig les celles, tan denses i arreglades, impregnant el 
rostre d’un misteri dolç, cercant el sentit de l’humor aliè.

Amb la mirada abismada ressegueixo coll avall, ple de 
plecs ombrejats, l’irresistible contorn d’una clavícula 
agusada, la seda translúcida que rellisca per l’espatlla i 
em posa la pell de gallina, la delicada superfície blanca, 
tan blanca, i finalment…

Un pit al descobert em fa tremolar de delit. Respiro, em 
centro i em dic que «això no és real».

Tanco els ulls, sento olor de perfum, dolç com les flors el 
primer dia de primavera i àcid com una gota de llimona 
a la punta de la llengua; el murmuri tendre d’una veu 
femenina, com el mar atrapat en una cloïssa. 

Obro els ulls i tot s’esfuma. L’observo com si així la pogu-
és retenir eternament en els meus records, en el reflex 
de les meves pupil·les.

Es diu Júlia.

És un retrat de carbó i llapis del Cercle del Liceu.
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Hores de més

Era una supernova. 

Potser des d’aquí, des del terra de la cuina, a les cinc 
i deu de la matinada amb la cara vermella de tant 
plorar i una ampolla buida de whisky entre els dits no 
soni gaire convincent, però és així. 

I és que ella era una supernova. Era un cos ple 
d’energia consumint-se davant dels meus propis ulls, 
davant la meva mirada incapaç de percebre com tot 
allò que sentia i se li escolava pels llagrimalls la feia 
cada vegada més petita fins que la va fer desaparèi-
xer. I va desaparèixer com desapareixen les super-
noves. Allò que l’havia fet anar minvant de mesura 
va engrandir-la una última vegada i la va fer esclatar 
com la pluja de meteorits més bonica que hagi pogut 
viure mai ningú. 

Era una equilibrista. 

Arrossego a poc a poc una cadira de fusta per la 
casa, procurant que el frec de les potes amb el terra 
i el so del xoc amb totes les ampolles de vidre buides 
d’alcohol que es trobin pel mig molesti tant als veïns 
com sigui possible. 

I és que ella era una equilibrista. Li agradava dansar 
per les meves clavícules, fent-me pessigolles sem-
pre que el seu somriure li inundava la cara. I tot i 
que no ocorria gaire sovint, quan es donava el cas, 
el meu plexe solar cobrava vida pròpia i es convertia 
en el jardí on s’hauria perdut l’Alicia del País de les 
Meravelles. Però la majoria de les vegades, quan el 
torniquet que s’havia fet al cor amb la vena que anys 
enrere li havia tapat els ulls estrenyia massa, em cla-
vava els esperons de les seves botes de vaquer als 
ossos amb la mateixa força que el torniquet impedia 
circular els sentiments pel seu cos. I feia mal. Feia 
mal cada passa que donava amb força, amb ràbia, 
cada passa que em formava una petita escletxa a les 
costelles i m’oprimia els pulmons. 

Era un huracà. 

Planto la cadira al bell mig del menjador i m’hi quedo 
al costat, mirant-la fixament com si fos un animal idi-

ota, observant com si el meu cervell precisés d’algun 
tipus d’estímul extern per donar el proper pas. 

I és que ella era un huracà. Sempre que la tenia a 
prop podia notar com un vent extremament fort avan-
çava cap al meu pit i m’entretallava la respiració. I 
quan aquesta sensació se’m instal·lava a dins, sentia 
una irrefrenable necessitat d’abraçar-la. Crec que era 
la seva manera de demanar-me que l’abracés quan 
estava a punt de trencar-se, fent-me creure que era 
jo qui la necessitava a ella. Havíem arribat a abra-
çar-nos durant hores, fins que la noció del temps 
se’ns escapava d’entre els dits i ens resultava impos-
sible determinar on acabava el meu cos i comença-
va el seu. Era en aquells moments que podia notar 
l’adrenalina que desprenia per cadascun dels porus 
de la seva pell. Però tot i saber que quan ens sepa-
réssim, ella marxés i la falta d’aquella sensació em 
provoqués un buit a l’estómac que acabaria per men-
jar-se’m per dins, jo seguia entrant per la finestra de 
la seva habitació a les tantes de la matinada sempre 
que ella ho necessitava. 

Era un trencaclosques. 

Pujo de peus a la cadira amb una determinació que 
ni tan sols em sorprèn, i encara que el whisky m’en-
torpeix el pas, al final aconsegueixo posar-m’hi dem-
peus. Tot i el que estic a punt de fer (com si no hi ha-
guessin milers de coses a pensar en aquest instant) 
no puc deixar de pensar en què em diria el meu pare 
si veiés que he deixat ple de fang el coixí de la cadira. 

I és que ella era un trencaclosques. Era un mosaic 
mal encaixat fet de peces robades de cada persona 
a qui havia fet somriure. Depenent de la persona i 
depenent del seu somriure, la part que podia arribar 
a endur-se era major o menor, més insignificant o 
més imprescindible, però sempre deixava un petit fo-
rat negre després de marxar. Una vegada una part de 
tu passava a formar part d’ella, havies perdut. I cre-
ieu-me, era la batalla a la que més vegades s’hauria 
presentat qualsevol inconscient amb la certesa (i les 
ganes, per què no afegir-ho) de perdre-la. Era poesia. 

Alço la mirada amunt. La corda que penja del llum 
del sostre em mira desafiant, pacient, esperant sense 
pressa a que l’agafi i me la posi per corbata. 

I és que ella era poesia. Era la persona més impe-
tuosa i més expressiva que mai vaig tenir la sort de 
conèixer. Només calia mirar-la als ulls, a aquells ulls 
blaus i profunds capaços de fer naufragar al millor 
vaixell de guerra, perquè tot tremolés un instant. I si 
això no és poesia, si això no és la més clara manera 
que té l’art de manifestar-se, llavors faig un pas en-
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rere i em retiro tan dignament com es pugui. Va ser 
aquesta poesia, aquest esclat d’art que li inundava 
les venes, el que va fer-la caure fins al fons i no la va 
deixar remuntar mai més. 

Perquè tot i la força que va intentar reunir per mante-
nir-se dreta, tot i l’energia que va reunir per no ensor-
rar-se, cada vers que escrivia l’anava empenyent fins 
a encarar-la al precipici, i al final no va tenir més op-
ció que mirar-lo directament als ulls. Però tot i la por, 
i tot i que sembli un conte de nens, puc assegurar al 
món sencer que ella va plantar-li cara a l’abisme amb 
les ferides obertes regalimant sang calenta i va dir-li, 
coixejant, però amb el cap ben alt i l’espasa de jogui-
na ben alçada: potser tu passaràs a la història com la 
guanyadora de la partida, però seré jo qui esculli el 
final del joc. I em nego a morir, si no és de llibertat. 
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Respira

Inhalava sospirs, i
tenia l’ànima en vida. 

Diuen que mai es pot ser el mateix
i que les coses canvien. 

Enyorava els somriures de punta a punta, 
els d’aquella cambra, els d’aquella angoixa

que el feien espacial… 
que el feien volar,
somiar i escapar. 

Inhalava sospirs, però
respirava. 

Li faltaven cançons,
però cantava. 
Temia la por,

i també les ganes. 

Inhalava sospirs, i
per fi trobava 

la bella història que mai acabava. 
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Efectes secundaris

Feia anys que no tornava, però tot continuava igual. Excepte 
jo. Resultava estrany i alhora corrent, familiar però llunyà; un 
lloc enigmàtic del qual coneixia tots i cada un dels secrets 
que ocultava. I és que vaig néixer i créixer allà. Un poble des-
conegut per la majoria, aïllat de les grans ciutats, perdut a 
mig camí de la terra i el cel, tocant núvols i neu, fred hivernal 
constant i raigs de sol d’aquells que vesteixen amb grandesa 
la superfície muntanyosa, on les cases semblen roentes i les 
persones afables… O això volen mostrar les postals. La rea-
litat sempre és diferent, i jo encara haig de descobrir la meva. 

Insomni: Dificultat per poder agafar el son. 

Tot i que el record perdurava en la meva memòria, es 
mostrava vague i desdibuixat; havia perdut la forma des-
prés de vint anys… Però mai del tot. A poc a poc es va 
anar incorporant al meu dia a dia, i el que al principi era 
un malson es va convertir en una respiració més. Fa set 
dies, però, tot va canviar. La respiració es va enfortir fins 
a alterar-se i la tensió es tornava a apoderar del meu cos. 
Aquelles imatges borroses augmentaven fins que en vaig 
poder reconèixer alguns fragments. Tots sobre la meva 
vida, tots sobre la meva llar. I això em va desconcertar.

Confusió: Falta de claredat i d’ordre provocada per la barreja 
d’elements diversos que no es poden reconèixer o distingir. 

Em preguntava per què havien tornat aquells records, no 
ho havia superat ja? No estava oblidat i guardat en un 
altre capítol? Un cop més la meva ment es col·lapsava i 
m’allunyava per saber què estava passant. Com més vol-
tes hi donava, més petita em feia; el meu voltant em su-
focava i em descobria submergida en un mar de dubtes, 
exasperant i molest: m’irritava la idea de tornar al Centre. 
Així que em vaig aïllar totalment, volia trobar la clau per 
sortir d’aquesta confusió sola, i demostrar que no neces-
sitava ajuda de ningú. 

Emocions negatives: Emocions desagradables que s’ex-
perimenten quan es bloqueja una meta, es produeix una 
amenaça o succeeix una pèrdua. 

Presonera d’aquells records no podia fer res més que tur-
mentar el meu cos i la meva ànima. Tot l’esforç que gasta-
va resultava inútil, i per molt que no ho admetés, en el fons 
sabia que hi havia d’anar. El meu malestar augmentava i 
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havia deixat de ser jo un altre cop. Provava d’identificar un 
soroll, un objecte, una cara… Qualsevol pista que em do-
nés una raó per refutar la idea d’anar a «casa», però sabia 
que no en trobaria cap, i volia acabar amb la sensació que 
ja m’havia acompanyat massa temps. 

Deliri: Estat d’alteració mental en què es produeixen al-
lucinacions i desordre de les idees.

La meva ansietat no va arribar tan lluny com l’última ve-
gada. Tot i això, experimentava percepcions errònies de 
la realitat que em conduïen a un estat incert, però no des-
conegut. També és veritat que jo era molt petita, i la meva 
memòria té uns límits que ni una persona normal és capaç 
de traspassar, però això no descarta que sigui només una 
al·lucinació… No? Per exemple, recordo el gronxador del 
jardí de darrere; recordo que era la distracció preferida de 
la meva germana. Deia que l’acostava a les estrelles quan 
era fosc i als ocells quan era clar… I per això els envejava, 
perquè ells tenien millors vistes… Ella també volia volar… 
Recordo la mare mirant-me vora el roure que aguanta-
va el gronxador; el pare tallant i esmicolant la llenya que 
ens escalfaria aquella nit, i jo recollint flors que ballaven 
sota el vent. Però el record s’ennuvola amb la figura d’una 
noia que empeny el gronxador, el gronxador buit. I tot el 
paisatge es torna fosc, i no hi ha vent, i el dia comença i 
acaba, el sol surt i es pon, i no hi ha vent i la noia empeny 
el gronxador, el gronxador buit… 

Irritabilitat: Estat d’ànim o tret de personalitat caracte-
ritzat per reaccions afectives exagerades, d’ira o de mal 
humor, enfront de les influències exteriors. 

És injust que em passi això a mi. Jo no vaig tenir la cul-
pa, no. Vau ser vosaltres, tu i tu, vosaltres, no jo. Però 
qui pateix les conseqüències de la vostra bogeria? Des 
que vaig marxar tot era millor, la meva vida era millor 
perquè ja no formàveu part d’ella. Fins i tot us vaig obli-
dar durant un temps… Però no en vau tenir prou amb 
la Clara, oi? La meva estimada Clara… La vostra filla i 
li vau arrencar el seu somni de les mans! Però el meu 
no me’l prendreu… jo vull volar i ho aconseguiré! Volar 
com la Clara no va poder. I per això us odio! Realment 
crèieu que us podíeu sortir amb la vostra…? I culpar-me 
el vostre crim? Ella va embogir per la vostra culpa! Però 
jo no, jo no! Jo puc volar, i ho tornaré a intentar sense 
que les vostres urpes em tallin les ales. Tornaré a volar! 

Medicació: Conjunt de medicaments i de mitjans que 
s’utilitzen per guarir o prevenir una malaltia, o per alleu-
gerir un dolor físic. 

—(murmuris)… on les cases són roents i les persones 
afables… 

—Bon dia Clara, com et trobes? Has dormit aquesta nit? 

A les fosques

No tinc temps. Sembla que l’estampat de cercles de 
les estovalles també tingui la intenció d’entrar al meu 
cap per remoure’m les idees. M’aixeco de la taula, 
més angoixat del que m’hi he assegut. Puc dir amb 
certesa que la conversa amb els pares no m’ha aju-
dat gens.

Agafo la jaqueta de cuir negre del penjador de l’en-
trada i me la poso mentre observo com el gos es per-
segueix la cua. Abans de sortir de casa, em miro al 
mirall. Els meus ulls han perdut el seu color blau clar i 
ara semblen un gorg. La pell de la cara se m’ha tornat 
pàl·lida i les galtes rosades també han perdut el seu 
encant. Aquest no sóc jo. O si més no, aquesta no és la 
persona que vull ser. 

Agafo la clau de dins del cendrer i surto del pis. Bai-
xo per les escales, no m’agraden els ascensors. Quan 
sóc al replà de baix veig el veí del segon a través del 
vidre, que vol entrar. Li obro la porta i ell em somriu. 
Li responc també amb un somriure, però el meu és 
forçat, perquè avui m’és impossible fer-ho de forma 
espontània. M’encamino cap allà on em portin les ca-
mes. No penso, només camino. 

Cauen quatre gotes i no he agafat paraigües. Els pas-
sos que faig són curts i lents, vull fer-los més grans, 
però no puc. El meu cos no m’ho deixa fer, o potser és 
el meu cap. Sento sorolls que venen de tots els can-
tons. Dos joves discuteixen sobre la seva vida univer-
sitària. Una senyora tota engalanada parla sola mentre 
intenta obrir un paraigües de color llampant. El soroll 
dels cotxes s’intensifica quan passen a prop meu. La 
pluja produeix un timbre agradable quan entra en con-
tacte amb el terra i desprèn aquella olor que sempre 
m’ha agradat tant. Però avui, em molesta. 

Se m’estan mullant els cabells. Em poso la caputxa gri-
sa de la dessuadora que porto a sota de la jaqueta i 
em torno a posar les mans a les butxaques. Tinc el tou 
dels dits moll. Veig el banc on m’assec els dimecres 
quan espero l’Olivia que surti de teatre. M’hi acosto i 
m’hi assec desganat, no com altres dies quan ella i jo 
conversem animadament. La fusta és molla, però m’im-
porta ben poc. Tanco els ulls i intento no pensar en res. 
Blanc. Silenci. Res. 
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Quan els obro, albiro a l’altre cantó del carrer una si-
lueta que em saluda. No porto les ulleres, així que sóc 
incapaç de reconèixer qui és. Aixeco una mà i li res-
ponc amb el mateix gest, més aviat per educació, no 
per gust. No tinc ganes de comunicar-me amb ningú, 
ni amb mi mateix. L’ombra es posa en moviment, i con-
tràriament al que em pensava, s’allunya de mi. Li ho 
agraeixo. 

Arronso els genolls i me’ls abraço mentre amago el cap 
entre les cuixes per protegir-me de la pluja. O potser 
per protegir-me del món. No m’agrada aquesta vida. 
Necessito una mà que m’estiri i em faci aixecar, però 
no hi és. Els pares no m’entenen, altra feina tenen. Els 
grans sempre tenen feina. Massa feina. L’Olivia es pas-
sa els matins estudiant i les nits sortint de festa amb 
els seus amics universitaris. Em diu que hi vagi, però no 
m’agraden les festes. Em limitaria a aguantar el cubata 
i a observar com els altres s’ho passen bé. Me l’estimo 
molt, i m’agradaria dir-li que la necessito ara més que 
mai, però no sé com. Sembla molt feliç dins del seu 
globus i no vull ser jo qui l’hi desinfli.

Últimament els meus amics no es deixen ni veure. Em 
sento sol, a les fosques, buit i ple. Buit d’emocions, ple 
d’incerteses. Els dies passen, i res no canvia. Ja por-
to uns mesos sense ser jo. Només? O potser un any? 
Haig de reaccionar, però no puc. Alguna cosa de dins 
m’ho impedeix. No sóc feliç. Vàries vegades he intentat 
convèncer-me que la felicitat és un estat que va i ve, 
però darrerament només se’n va.

I mentre em passa tot això, el temps no s’atura. El món 
camina al ritme de les agulles del rellotge. I aquest re-
llotge no descansa mai. I jo no estic preparat per seguir 
el seu compàs. I no visc el present. I penso cada dia 
que ja s’arreglarà, però no hi ha resultats. Sóc jove, haig 
viure la vida que vull. Blai, no t’aturis, reacciona, aprofita 
cada minut, cada segon que la vida et regala. Tens mil 
somnis per complir i mil desitjos per fer realitat. 

Vull plorar, però no tinc temps.

Atracció

Les persones tendeixen a actuar segons el que creuen 
que els portarà a la felicitat. No és irònic, doncs, que 
busquem quelcom que molts cops desconeixem?

Finalment van començar les vacances. Ja era hora que 
arribessin, quatre mesos seguits de feina es diuen avi-
at. Durant tres setmanes podria gaudir de la platja que 
tinc tan a prop de casa meva i que quan comença a fer 
calor et convida a crits a deixar-ho tot enrere i banyar-te 
durant una llarga estona. Doncs bé, el moment era aquí, 
i em vaig llevar de tan bon humor que vaig oblidar que 
els meus cabells estaven increïblement regirats després 
de tota la nit. Vaig posar-me les sandàlies, la primera 
samarreta que vaig trobar, uns pantalons curts, i amb la 
tovallola a l’espatlla anava a sortir de casa per començar 
les vacances de la millor forma possible.

Ja tenia peu i mig a fora quan el telèfon ressonà per 
tota la casa. Vaig tornar enrere mig malhumorat i tot 
murmurant «llamp de rellamp» (clarament inspirat en el 
capità Haddock), i després de només dos trucs ja ha-
via despenjat. Resultava ser el meu company de feina 
Joan, que se n’anava de vacances tan a la quinta forca 
que crec que ni ell sabia on ben bé on anava. Doncs bé, 
em va demanar si em volia estar a casa seva (al costat 
de la seva casa, la meva semblava la caseta del gos) 
mentre ell estava fora gastant una mil·lèsima part dels 
diners que tenia. Sense pensar-m’ho dues vegades, vaig 
acceptar l’oferta, i a la tarda d’aquell dia mateix m’instal-
laria a casa seva. Aquella matinal de platja va ser es-
plèndida en tots els sentits.

Després d’un relaxant matí, vaig fer la maleta i en deu mi-
nuts caminant em vaig plantar davant de casa seva, amb 
el punt de mira en el seu jacuzzi. No vaig haver d’esperar 
gaire, i al cap d’una horeta, estava absolutament sol a la 
casa. Hi havia tantes coses que podia fer… Vaig decidir 
començar pel que ell m’havia recomanat, que mirés al-
guna pel·lícula de la llarga llista que tenia guardades en 
una enorme prestatgeria de la sala d’estar. Feia temps 
que no mirava la meva pel·lícula preferida, la de Missió 
Impossible, així que vaig decidir començar per aquesta. 
En obrir la caixa de la pel·lícula en va saltar un tros de 
paper. Vaig recollir-lo i l’únic que hi havia eren cinc xi-
fres. Vaig decidir no donar-hi importància, però durant 
tota l’estona em vaig preguntar què seria. En Joan sabia 
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que aquesta era la meva pel·lícula preferida, per tant que 
era possible que l’obrís. 

Res no em va passar pel cap fins que, en veure l’escena 
més famosa de la pel·lícula, quan en Tom Cruise entra als 
arxius secrets de la CIA, vaig caure en què era el codi. La 
contrasenya de la caixa forta! La hi hauria deixat expres-
sament? O era coincidència? Tenia dues setmanes per 
actuar, així que no hi havia pressa. Però sóc d’aquella gent 
que volen fer-ho tot ràpid, i tot i del gran marge de temps 
de què disposava, a la nit no vaig poder dormir gairebé i a 
la que em vaig llevar, estava regirant tota la casa sencera, 
tots els quadres, les catifes, etc. en busca d’una caixa forta. 

Va costar però la vaig trobar. Vaig poder-la obrir molt 
més fàcilment del que em pensava. Vaig quedar im-
pressionat de la quantitat d’efectiu que hi guardava. 
Tant de bo n’hi hagués hagut menys. Llavors potser ja 
podria escriure des de casa meva i no en dos metres 
quadrats compartits.
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Trànsit

Em vaig aixecar sigil·losament intentant no despertar 
el pare. S’havia quedat adormit a la incòmoda cadira de 
l’habitació, malgrat la meva insistència perquè tornés a 
casa. M’havia dit, tot intentant fingir un dolç somriure, un 
«ja saps que jo no tinc problemes per dormir». Mentia. 
Sabia quan mentia. El coneixia massa bé. I, precisament 
per això sabia, també, que per molt que intentés con-
vèncer-lo, s’hauria quedat igualment. I en el fons agraïa 
tenir-lo amb mi. I més aquella nit. M’hi vaig acostar poc a 
poc. Volia fer-li un petó com aquells que solia fer-li quan 
era més petita, els matins abans d’entrar a l’escola. Però 
no volia desvetllar-lo. Me’l vaig mirar, amb admiració, com 
sempre ho feia, però aquella vegada reflectint també un 
deix de nostàlgia. Nostàlgia d’allò que encara no ha de-
saparegut i tanmateix saps que l’evasió és imminent.

Encara portava la roba de la feina, el pare. Els pantalons 
amples foradats a l’altura del genoll dret, i no precisament 
per moda, i un folre polar de sota del qual sobresortia 
una samarreta interior que s’intuïa que en el seu moment 
de glòria havia sigut de color blanc. La seva respiració 
intranquil·la contrastava amb la placidesa de la nit. Em 

vaig acostar a la finestra i em vaig quedar uns instants 
palplantada, observant la quietud dels carrers a mitjanit. 
Totes les botigues tenien la persiana baixada i només la 
tremolor d’un dels fanals s’atrevia a interrompre el aquell 
silenci atenuat. Admirava la capacitat d’aquells carrers 
per quedar-se muts en pondre’s el sol mentre que durant 
el dia estaven tan plens de vida, amb nens rient i fent 
broma al tornar de l’escola, avis comentant el partit de 
dissabte tot passejant fins a Cal Pere a fer el cigaló i fins 
i tot algun o altre conductor impacient tocant el clàxon in-
sistentment en els embussos típics d’hora punta del matí.

Les meves cavil·lacions es veieren interrompudes en no-
tar com una freda mirada m’apuntava directament a la 
nuca. Em vaig girar sense vacil·lar. Una dona jove m’ob-
servava des de la porta de l’habitació. Tenia la pell blanca 
i fina, els cabells curts i negres, molt negres, i uns ulls d’un 
color indeterminat, una barreja entre grisos i verdosos. En 
veure’m dibuixà un somriure al rostre. Jo, gairebé instinti-
vament, vaig fer el mateix. Aquella dona, d’alguna manera, 
inspirava confiança. Sentia com si la conegués de tota la 
vida, tot i que estava segura que no l’havia vist abans. 

Marxava. Aquest cop de debò. Me n’anava per sempre. Allò 
que en diuen «definitivament». I per un moment em va pas-
sar allò que tantes vegades havia sentit, allò de veure pas-
sar tota la meva vida per davant. La meva curta vida. Curta 
però intensa, molt intensa, ben bé es podia equiparar amb 
un amor d’estiu. Un amor que abans de començar ja saps 
que té data de caducitat. I tot i això et llences. Malgrat tot 
el vius al màxim, el gaudeixes més que cap altre. I és per 
això probablement que són aquests amors els que des-
prés més recordes. Els amors d’estiu. Aquests amors que 
posen el món a l’inrevés, que no pensen en l’ahir ni encara 
menys en el demà, que només es conjuguen en present. 
Amors viscuts, i viscuts amb intensitat. Amors plens de riu-
res, de balls, de postes de sol a la platja de Palafrugell, de 
petons amb gust de mar, de tardes de gelats, de passe-
jades nocturnes, de ganes de menjar-se el món. Però, al 
final, sempre acaba arribant la tardor. I el sol ja no irromp a 
la teva pell amb la mateixa força, els riures s’apaguen poc 
a poc i els petons són amb regust a comiat. I, per molt que 
costi, toca tornar a la normalitat de la vida quotidiana. I és 
que, en el fons, ningú no es planteja seguir amb aquest 
amor d’estiu. Perquè perdria tota la màgia. Perquè potser, 
el que el fa tan especial és, precisament, la seva fugacitat.

I això era el mateix. Marxava després d’haver rigut fins a 
notar dolces fiblades a l’estómac, d’haver plorat nits sence-
res perquè aquell noi de segon no em feia cas, després de 
llargues tardes a casa l’àvia mirant la telenovel·la de les tres, 
de les sobretaules dels dinars familiars que s’allargaven fins 
que es feia fosc, de les discussions sobre política amb els 
amics, uns joves inexperts amb unes ganes inacabables de 
canviar el món. Me n’anava sabent que m’ho havia passat 
bé, que havia ballat a les pistes de totes les discoteques de 
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la comarca fins que no m’aguantava dreta, que havia discu-
tit amb tothom que m’importava, però que també m’hi havia 
sabut reconciliar, que havia passat dies millors i dies pitjors, 
que sempre havia tingut al meu costat a un pare disposat 
a passar-se nits en vetlla només per fer-me oblidar fins el 
més estúpid problema d’adolescent. Havia cantat al karao-
ke del poble fins quedar-me afònica, havia viatjat als llocs 
més remots, havia estimat, m’havia sentit estimada, havia 
guanyat, havia perdut i m’havia perdut. Havia dubtat, m’ha-
via llençat, havia escoltat, havia somiat i havia demanat un 
desig cada vegada que havia vist un estel fugaç.

Moria sabent que havia viscut. I només per això ja valia 
la pena.

El final del dia

Al cim del món,
tot es veu tan petit i tan lluny,

les pors, les preguntes, les tristeses,
tot queda petit, lluny.

El sol baixa solemne,
tenyeix les cases i els arbres de taronja

i em recorda que el temps passa,
que els dies s’acaben.

Tot canvia lentament,
el vent mou les fulles i l’herba

i tot es torna tranquil,
la malenconia cobreix el món.

Els arbres, els ocells, les flors
tot queda submergit en la nostàlgia,

perquè el dia s’acaba
i ja el troben a faltar.

Però la promesa d’un nou dia es manté,
i els arbres, els ocells, les flors respiren de nou.

L’espectacle s’acaba i una manta recobreix els camps.
La nit ha arribat, les estrelles comencen a brillar. 

Al cim del món,
la ciutat llunyana brilla

les pors, les preguntes, les tristeses,
s’amaguen en la foscor de la nit.

Dolça princesa de porcellana

Coixins esponjosos de diferents i càlides tonalitats 
m’envoltaven, com en un mar de núvols, que en certa 
manera em protegien d’un mal que des de ben petita 
m’havien inculcat en la meva ment innocent. No havia 
sortit mai del palau, però tampoc no em feia falta, havia 
complert amb el meu deure casant-me amb un home 
per qui no posseïa cap mena d’estima, però aquell era 
el preu per poder mantenir aquest ritme de vida.

Tot i així, sabia que la situació a l’exterior no era la més 
favorable per a la població, tampoc no era una igno-
rant, però «C’est la vie», m’ho havien repetit des de peti-
ta, ‘o es neix o no s’hi neix’, el món podia ser un paradís 
per a uns i un infern per a altres, tot depenia de l’atzar. 
Aquest era el meu privilegi, per això em tocava viure a 
mi a la glòria i en podia gaudir amb tota mena de petici-
ons absurdes, que m’ajudaven a desconnectar del dia a 
dia. Tot havia sigut sempre així, tampoc no sabria viure 
d’una altra manera.

Allargava la mà i tot al meu voltant era com un conte 
de fades, com una antiga llegenda de la qual jo era 
la princesa; però no, jo n’era la reina, Maria Antonieta, 
reina de títol però princesa de ment.

Vivia amb tota mena de luxes, en habitacions on em 
passava hores, contemplant aquell estil Rococó tan 
exquisit i màgic. No necessitava socialitzar, a mi ja em 
bastava que la meva única companyia fos la pintura, 
l’art. Ell em comprenia, em donava el què necessitava, 
el que no em podia donar el meu covard marit ni cap al-
tra persona, i em reflectia d’una manera que ni el mirall 
podia. Els meus somnis es veien pintats amb diferents 
colors, ja fos amb rosa topazi o marfil, els meus ulls 
hi brillaven. Allà jo era la protagonista, tot i que molta 
gent hi estigués en contra, allà a l’interior podia fugir 
de pejorativa opinió del poble, certament uns egoistes.

Per què la gent no pot acceptar la meva felicitat? Sóc 
una damisel·la de categoria i aquests capricis són de 
bon merèixer. Per a mi són necessitats. 

En alçar completament la meva mà em vaig veure rode-
jada de criades amb uniformes planxats a la perfecció, 
d’un blanc pulcre que contrastava amb les tonalitats 
pastel de l’habitació. Sempre havia estat així: una pe-
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tició meva, per innecessària que fos, era satisfeta amb 
una rapidesa inigualable; al cap i a la fi jo era la reina. 

De fons sonava una melodia tendra, màgica, que aca-
bava de conformar aquella aura que flotava al meu 
voltant; era la dolça i galant melodia de Tambourin, de 
Jean Philippe Rameau, que em transportava a un dolç 
ball de gala, on vaig conèixer un jove molt agraciat i 
que amb molta bondat m’havia guiat en un vals que 
encara no m’havia pogut treure del cap.

Potser algun d’aquests dies apareixeria altre cop, a la 
meva habitació per tenir una nit digna de record, pot-
ser. És a dir, jo, una reina per títol, però princesa de 
ment, Maria Antonieta, qui era el que gosaria rebut-
jar-la? Sí, de ben segur vindria.

Aquelles donzelles que s’anaven apropant a mi obri-
en, tancaven i gesticulaven amb els llavis, mostrant 
una dentadura més aviat groguenca, acompanyada 
d’uns sincronitzats moviments elegants intentant imi-
tar la reialesa. Quina pena, pobres, eren les mosses 
que intentaven ser persones d’una categoria de la 
qual no podien ni aspirar, no com jo, que havia nascut 
per ser atesa.

Continuaven movent els seus maleits llavis secs, i en 
sonaven veus ronques, que, malgrat això, feien que no-
més sentís veus buides de sentiment, que no em teni-
en apreci, se’ls notava l’odi a la mirada però tot i així 
forçaven un somriure. Tapaven la melodia de Jean Phi-
lippe amb els intents fallits d’elogis. Bé, no importava, 
més tard rebrien un càstig.

S’allunyaren fent sonar els talons de les seves sabates 
gastades, mentre jo veia el reflex de les seves figures 
al terra recobert d’or.

L’únic que necessitava era aquella habitació recoberta 
per enfiladisses que es recargolaven sobre elles ma-
teixes i conformaven la paret tenyida de colors crus 
com sempre havia set, el meu santuari.

Tot estava organitzat de manera que donava un aire 
harmoniós i màgic, només per a mi. Vaig desviar la mi-
rada amb despreocupació cap al gran armari situat al 
costat del llit, preparat amb diferents capes de teles 
rosades i taronjades.

Des de ben petita m’havia agradat posar-me aquells 
vestits tan amples i esponjosos que no es podien per-
metre les classes de menys categoria que jo, és clar, jo 
era una damisel·la. Em posava el vestit més gran que 
trobava, amb més volants, amb més pedres precioses, 
com més brillants i més colors se’n reflectissin més be-
lla seria.

Aquest cop m’havia posat un vestit pompós d’una to-
nalitat rosada amb detalls granats, recollits amb cin-
tes i robins. Em posava davant del gran i fred mirall i 
m’hi podia passar hores. Sentia crits a l’exterior, però 
jo volia continuar vivint el meu somni, la meravella que 
m’havia tocat viure. 

Em vaig acostar lentament al mirall, que estava resse-
guit per un marc daurat que reflectia una realitat bri-
llant tanmateix com ho feia el mirall, per la llum de les 
làmpades d’aranya que penjaven orgulloses del sostre, 
i vaig posar dolçament una mà sobre la meva fisono-
mia, era pàl·lida i suau, tapada per la gran quantitat de 
maquillatge que m’havien fet posar de bon matí, que 
donava un color enrogit en els meus pòmuls que com-
binava amb el conjunt, donava un to angelical i em con-
vertia en una bella nina de porcellana.

«Sóc bella?» És clar.

Llavors, per què en obrir els ulls em vaig trobar amb les 
robes de seda estripades i el cap immobilitzat, descon-
certada encara del lloc on em trobava? Per què la meva 
cara ja no era fina i blanca, i el maquillatge havia estat 
substituït per taques de sang i morats que ennegrien el 
meu rostre, i les dones que fa uns segons em somreien 
amb falsedat ara revelaven el seu veritable ser cridant 
a la meva persona? Tan sols els gemecs d’un covard 
que encara no reconeixia com a marit arribaven a les 
meves orelles i es confonien amb els crits de la pobla-
ció que cridava enfurismada. Tot havia succeït perquè 
els plebeus no havien acceptat el seu lloc en la socie-
tat, jo havia acceptat el meu, ells en canvi, no.

I finalment resultava ser jo la castigada. Per què en 
aixecar els ulls una fulla platejada s’acostava a cada 
instant més a la meva prima nuca? Tan sols m’envaïa 
un trist sentiment d’injustícia, desesperació i por. Si tan 
sols se’m permetés demanar un últim desig:

«Deixa’m tornar a ser la princesa, ja no vull el títol de 
reina.»
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Aniversari

Els llums s’han apagat, han tret el pastís, aplaudeixen els 
pares, els tiets i els amics. Tots alhora agrupats en un 
únic crit: «Que demani un desig, que demani un desig!». I 
tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d’aten-
ció has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. 
Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

En aquells moments sonava la cançó d’Aniversari dels 
Manel al menjador d’aquella gran casa. Em feien dema-
nar un desig, però els meus desitjos estaven tan lluny de 
complir-se que no me’n venia ni un a la memòria. Aga-
fava aire i bufava les espelmes. Tots xiulaven i aplaudien 
simulant una felicitat que no tots compartíem. El dinar 
havia transcorregut tranquil, ningú no havia gosat treure 
el tema, ni molt menys demanar-me com estava. Era evi-
dent. Tots simulaven una forçada naturalitat, com si res 
de tot allò no hagués passat, com si el meu cap, ara pe-
lat, hagués tingut sempre una cicatriu. A l’hora de bufar 
les espelmes m’havien hagut de posar el pastís sobre la 
falda perquè no em podia aixecar de la cadira de rodes. 
Allò se m’estava fent més difícil del què em pensava, no 
suportava que em miressin amb aquella cara de pena i 
em tractessin com si d’un moment a l’altre m’hagués de 
trencar en mil bocins. 

Jo no era feliç ni tampoc buscava ser-ho. No m’agrada-
va el Nadal i encara menys aquell Nadal. Durant aques-
tes festes, almenys a la meva família, tothom actuava, la 
gent mostrava el seu cantó més optimista i tothom pre-
tenia ser feliç davant dels altres. Tothom deixava enrere 
els problemes i s’evitaven els temes delicats. 

Avui era dia 1, 1 de gener de l’any 2011, un dia on la 
gent feia falses promeses i on tothom prometia ser 
bona persona i més solidària en el nou any que arriba-
va. Aquell dia tot eren propòsits, il·lusions, desitjos dels 
quals menys de la meitat es complirien. Era un dia en 
què les ments de les persones feien un Reset, un dia 
on la gent deixava enrere l’any anterior i tothom mirava 
endavant. Però jo, per molt que ho intentés, no podia 
deixar enrere aquest any. No era que no volgués dei-
xar-lo enrere, sinó que no podia. Les imatges venien dia 
rere dia al meu cap; el passat em turmentava. Era com 
si el meu jo no volgués deixar enrere l’any anterior. I és 
que hi havia coses que per molt que ho intentava, no 
aconseguia oblidar. Res no tornaria a ser igual. 

A trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit…

La cançó dels Manel continuava inundant el menja-
dor. Semblava que la cançó parlés per mi, un racó 
era on jo m’havia amagat d’ençà d’aquell dia i m’havia 
anat fent petit i poca cosa. Només desitjava que arri-
bés el dia en què el meu cor es pararia, desitjava que 
la mort vingués ja a buscar-me, no entenia per què 
trigava tant, jo només volia marxar d’aquell món, com 
qui marxava de casa. 

De sobte em va venir un flashback de l’últim nadal. Em 
veia a mi, bufant les espelmes com cada 1 de gener. 
Podia veure la taula decorada igual que cada any, la 
meva àvia amb el mateix jersei nadalenc de sempre, 
la mare servint el caldo de Nadal. Semblava que res 
no havia canviat excepte en el cantó de la taula on jo 
m’asseia. Allà abans hi havia hagut un noi amb uns ca-
bells negres i arrissats, fort com un roure i fent bromes 
tot el que durava el dinar. Ara, en canvi, hi havia un noi 
petit i dèbil, amb la pell pàl·lida i sense cabells. Estava 
assegut en una cadira de rodes i no havia obert la boca 
en tot el dinar. 

Tornava a la realitat, en aquell menjador de casa l’àvia 
la cançó d’Aniversari continuava sonant. Em comença-
ven a donar els regals d’aniversari, els tiets una bufanda, 
la meva àvia un jersei fet per ella i els meus pares un 
ordinador portàtil. Quan pensava que s’havien acabat, 
la Martina, la meva germana petita arribava amb l’últim 
dels regals. Em vaig mirar la meva germana que sem-
blava haver crescut deu anys en tan sols un mes. La 
veritat és que aquest últim mes gairebé ni l’havia mirat 
als ulls, em provocava massa dolor mirar-la. Ella també 
ho estava passant molt malament i jo era el primer cop 
en la vida que no estava al seu costat. La petita Martina 
s’estimava en Jordi quasi com jo l’estimava, era com el 
seu tercer germà. Sense encara haver obert el seu regal 
la vaig abraçar tant com vaig poder, la veritat és que tot 
el que havia passat ens havia distanciat molt. En aque-
lla càlida abraçada em vaig adonar de com la trobava a 
faltar i no vaig poder evitar tornar al moment on tot va 
començar…

Feia tan sols un mes, el primer dia de desembre, en Jordi 
i jo ens dirigíem a la Molina per començar així la tempo-
rada d’esquí que havíem estat esperant amb candeletes. 
En Jordi portava el cotxe, jo anava de copilot. En aquells 
moments sonava la cançó de Viva la Vida de Coldplay 
mentre miràvem els vídeos que havíem gravat durant el 
dia amb la GoPro. En Jordi, despistat, va agafar un revolt 
massa tard i el Jeep Grand Cherokee del seu pare es va 
desequilibrar i vam bolcar. Vam caure pel gran pendent 
que teníem a l’esquerre. Em vaig donar un cop tan fort 
al cap que em vaig quedar inconscient, o això és el que 
hauria desitjat… 
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La veritat en va ser una altra. Els dos vam començar 
a cridar i el cotxe anava donant voltes i més voltes. Jo 
anava rebent cops per tots cantons. De sobte el cotxe 
es va parar amb un cop tan sec que els dos cossos van 
fer un moviment brusc cap a l’esquerre. Jo vaig xocar 
contra l’espatlla d’en Jordi, però, ell no va tenir la matei-
xa sort. En Jordi va xocar de cap amb la finestra i la va 
trencar. Si només no hagués vist tant de prop i tant en 
directe el cop d’en Jordi… Tant de bo m’hagués quedat 
inconscient des d’un bon inici… A partir d’aquí va co-
mençar tot, cotxes, gent, soroll, crits, sang, preguntes, 
ambulàncies, bombers, policies… 

Ens van treure del cotxe, totalment destrossat i es van 
endur en Jordi amb helicòpter. Jo m’havia quedat en 
xoc, tenia també un cop molt fort al cap però estava 
conscient del tot. Se’m van endur amb ambulància fins 
a l’hospital de Puigcerdà connectat a mil i una màquines 
que anaven fent pip…pip…pip…

I en un núvol de somnis que tens a l’abast i entre d’altres 
que ho sento, però ja mai viuràs…

Un altre cop no aconseguia deixar de banda aquest 
malson que m’envaïa la ment d’ençà de llavors, però tant 
de bo només fos un malson! La cançó dels Manel sem-
blava que em perseguia. Ara parlava dels somnis que 
ja mai viuríem. Una llàgrima lliscava per la meva galta, 
la mà de somnis que teníem amb en Jordi i que ja mai 
viuríem… Continuava abraçat a la Martina junt amb una 
pluja de llàgrimes que no havia pogut contenir, plora-
va desconsoladament. Ara tota la família m’abraçava i 
intentava calmar-me. Però per molt que ho intentessin 
les ferides interiors eren tan profundes que costaven 
massa de cosir. 

Avui dia 1, primer dia de l’any i dia del meu dinovè ani-
versari m’havien deixat sortir de l’hospital després de 
passar-me tot el Nadal allà tancat. La veritat és que no 
havia volgut sortir, no tenia res a celebrar i menys un dia 
com aquell, feia un més just que havia perdut el meu 
millor amic i, celebrar el meu aniversari era de les coses 
que menys ganes tenia. Tot i així obria ja l’últim regal 
d’aniversari. Em quedava incrèdul al desembolicar el re-
gal. Coneixia bé aquell objecte. Era ni més ni menys que 
la GoPro d’en Jordi. La mare d’en Jordi l’havia donat a 
la Martina dient-li que ara aquella càmera em pertanyia. 
Junt amb la càmera hi venia una nota que deia així: 

«Carles, suposo que l’hauràs reconegut ràpidament, és 
la GoPro d’en Jordi. L’altre dia em vaig estar mirant les 
fotos i els vídeos i en tots i cada un d’ells surts tu acom-
panyat d’en Jordi. Hi ha els vídeos de quan vau anar a 
l’Estartit, a Port Aventura, el vostre viatge a Tailàndia, el 
cap de setmana a Andorra i també els de l’última esqui-
ada que vau fer junts. És per això que crec que aquest 

regal et pertany més a tu que a qualsevol altre. A canvi, 
però, m’has de prometre que gravaràs totes i cada una 
de les experiències que volíeu fer junts. Gaudeix-les tal 
com ell ho hauria gaudit i viu-les tan intensament com 
ell les hauria viscut. Sé que això que et demano en un 
principi et doldrà, et serà difícil haver de fer-ho tot sense 
ell però n’estic segura que a mesura dels anys aquesta 
càmera et farà recordar sensacions i emocions viscudes 
amb ell que creies oblidades. Sé que en faràs un molt 
bon ús. I un últim favor, no t’oblidis d’ell, intenta mantenir 
el seu record tan viu que sembli que és real. »

En el menjador es feia un silenci sepulcral i la cançó 
dels Manel arribava així a la seva fi. 

Mentre fora de l’ull les espelmes es van apagant…

PROFES-
SORS

Pseudònim: Somni 
d’hivern
Lourdes Molet

No sabia perquè

No sabia perquè, però alguna cosa li deia que havia 
d’entrar en aquella església. Potser era la gran por-
talada, amb aquelles portes massisses, o les figures 
esculpides a la façana… No ho sabia. Va fer cas del 
seu instint i hi va entrar. Tot estava en la penombra: 
parets grises, fredes i amb molt poca il·luminació. Va 
mirar als feligresos, no devien ser més de vint; tots 
vestits de fosc i amb el cap clos. Per què? De sobte, va 
sentir la veu del mossèn; estaven celebrant una missa. 
El va observar. Anava de negre, tot de negre. Era una 
figura fosca i alta, tenebrosa, que parlava o, millor dit, 
cridava. Predicava sobre els pecats, els mals, de que 
tothom era dolent… Aquest ésser fosc la mirava. La 
seva mirada estava fixa en ella. L’observava directa-
ment als ulls. Ella també el va mirar. Era una mirada 
hipnòtica que li provocava ganes d’abaixar el cap com 
totes aquelles pobres criatures grises. Però no! Ella no 
abaixaria el cap! No havia fet res de dolent. Si més no, 
en aquesta vida no havia fet mal a ningú, i de l’altra 
vida, no se’n recordava. Ella en deia la seva vida A. A.: 
abans de l’accident. 

Ja feia més de quinze anys des de que va rebre un cop 
molt fort al cap que va fer que estigués en coma uns 
quants dies i que, quan es va despertar, no recordava 
res: ni qui era, ni d’on venia, ni què li havia passat. Sim-
plement, una vida que havia oblidat. Des de llavors, havia 
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hagut d’espavilar-se i sobreviure. No havia estat fàcil, 
però ho havia fet força bé.

—Pecadors!! 

Aquella veu greu que sortida de la gola d’aquell ésser 
fosc i que ressonava per tota l’església la va fer tor-
nar a la realitat. Encara l’estava observant, mirant-la 
amb els ulls oberts de bat a bat i senyalant-la amb el 
dit. A ella, les cames li tremolaven; però, no baixaria 
el cap, no! Seria valenta. Ell va tornar a cridar, enca-
ra més fort i, mentre la veu ressonava per l’absis i 
per tota la cúpula de l’església, va mirar amunt, com 
si mirés el cel. En aquest moment, la noia va veure 
l’oportunitat de sortir d’allà, sense que ningú la veiés, 
i així ho va fer. 

Un cop fora, va poder respirar tranquil·la. Gairebé plo-
rava dels nervis. Però, qui era aquell personatge? Per 
què la mirava? Dins del seu cap ressonaven un munt de 
preguntes i teories estrafolàries… Ella no havia estat 
mai en aquesta ciutat, de fet, havia arribat feia un pa-
rell d’hores. I, a més, havia triat venir aquí per pura sort. 
Quan es va quedar sense feina, va agafar un mapa de 
carreters estatals i, amb els ulls tancats, va posar el dit a 
sobre d’un punt. Concretament, sobre una ciutat el nom 
de la qual no sabia ni pronunciar. Va ser llavors, que al 
costat del dit va llegir el nom d’aquesta ciutat on es tro-
bava. Li va agradar el nom, era bonic. Va fer les maletes 
i hi va venir. No li havia fet gens de mandra conduir més 
de cinc-cents quilòmetres…

De sobte es va adonar que estava davant de la porta 
principal d’una casa. Què hi feia allà? Havia vingut in-
conscientment mentre anava pensant amb les seves 
coses. Valia més que marxés abans no la veiés algú. Va 
girar cua, però quan baixava els tres esgraons de l’entra-
da va sentir una veu darrere seu.

—Bona tarda, ve a veure la casa?

Es va girar, hi havia una noia jove a la porta que li som-
reia. Per fi una cara amable, va pensar.

—No, no voldria molestar, ja marxava – va respondre 
amb la intenció de continuar el seu camí.

—No es preocupi. Passi, passi, que li ensenyaré la casa. 

Què podia fer? Va mirar endarrere, buscant com sortir 
d’allà i va veure el cartell de «Es ven». Ara ho ente-
nia, aquella jove es pensava que volia mirar la casa per 
comprar-la. Potser podia donar-hi un cop d’ull i, si li 
agradava, miraria si li podien llogar ja que, de moment, 
amb els seus estalvis no es podia permetre comprar 
cap vivenda. 

Va entrar. Era una casa molt lluminosa, de dos pisos. 
L’amfitriona li va anar mostrant les habitacions, els la-
vabos, la cuina i el menjador. Quan van arribar a la sala 
d’estar la va aturar. Li va dir que millor que s’esperessin 
a la cuina, ja que a la sala hi havia la tieta de la seva 
mare, la propietària de la casa. Li va explicar, també, que 
aquella senyora tenia molts anys, que ja no podia viure 
en aquella casa tan gran i allunyada de la seva família i 
que l’havien convençut per vendre la casa i anar a viure 
en una residència. Però, com que la tieta no volia veure 
als compradors, valia més anar a la cuina a esperar-se 
que sortís de la sala. 

—Tieta, hem d’entrar a la sala. Li preparo un got de llet 
i se’n va una estona al menjador? – la noia jove li va 
demanar dolçament.

—Sí, filla. Però posa-m’hi una cullerada de mel.

La noia va guiar a la seva convidada cap a la cuina. Va 
preparar un parell de cafès per a elles i un got de llet per 
a la tieta. Ella l’anava observant mentre obria i tancava 
els armaris. 

—Bé, ara faltarà trobar la mel. La tieta la té amagada i no 
sé on – va dir la noia.

—Espera’t!

Tot decidida, va agafar un tamboret, el va acostar a un 
dels armaris, es va enfilar i, de sobre el moble, va agafar 
el pot de mel… Però? Què havia fet? Com sabia que la 
mel era amagada a sobre d’aquell armari? La noia jove 
la mirava atònita, no s’ho podia creure. Darrera seu, hi 
havia la senyora gran, que havia entrar a la cuina sense 
que ningú se n’adonés. La mirava, amb aquells ulls clars 
i plens d’arrugues a causa del pas dels anys i de les llà-
grimes que havia vessat. Va obrir la boca i va exclamar:

—Lisa!

—Iaia! – va respondre sense pensar-s’ho. Va baixar del 
tamboret d’un salt i es va abraçar a l’àvia. 

Va ser com si obrís els ulls, com si es despertés després 
de quinze anys. Recordava aquella senyora, recordava 
aquella casa, recordava aquell tamboret i aquell pot de 
mel amagat. Ho recordava tot. Una àvia que la cuidava, 
una mare absent que només venia a demanar diners i 
tornava a desaparèixer durant mesos. També, recorda-
va el dia que la seva mare, sense avisar, la va venir a 
buscar, a ella, a la filla adolescent que no havia estimat 
mai. Volia recuperar el temps perdut i se la va emportar 
lluny. Va ser llavors, quan va fugir i va tenir el fatídic acci-
dent. Però tot això era aigua passada. Ara tornava a ser 
a casa, on es sentia estimada.
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L’àvia va fer treure el cartell del jardí, ja no estava sola, 
tenia la seva néta. Es van posar al dia de tot. Tenien 
moltes coses per explicar-se, concretament quinze anys. 

Un matí, l’àvia es va vestir de gris. 

-Per què et vesteixes així? – va preguntar la Lisa. 

No era normal en l’àvia. No vestia colors llampants, però 
sí que combinava tons marronosos amb petits estam-
pats i, fins i tot, els dies importants, es posava talons. 

—Avui toca anar a l’església. Vols venir?

Es va quedar pensativa, què havia de fer? Va estar dub-
tant, però al final la va acompanyar. No sabia perquè, 
però havia de tornar a entrar en aquella església. El seu 
instint així li ho indicava.

PROFES-
SORS

Pseudònim: Josep Me-
ristany i Boix
Joan Mercader

14 contes que no són contes

Coherència
—Josep has tingut temps d’anar a comprar el pa per 
sopar quan has sortit de la feina?
—No Maria, ja saps que no tenia el cotxe i el forn està 
molt lluny per anar-hi caminant. A més el dilluns és el dia 
que surto a córrer per fer exercici.

Principis
—A l’escola on he apuntat el meu fill fan projectes mul-
tidisciplinars, flipped classrooms, aprenentatge basat en 
problemes i treball cooperatiu.
—I aprenen?
—Què vols dir?

Responsabilitat
L’home que ahir es va posar al llit a les quatre de la ma-
tinada després del sopar d’empresa, ha trucat aquest 
matí a la ràdio per demanar a un expert si el canvi d’hora 
que es farà efectiu el proper cap de setmana i que com-
porta dormir una hora menys, té
consequències pernicioses per a la salut.

Una cosa porta l’altra… 
Al bufet d’advocats de l’entresol destapen ampolles de 
cava. Celebren l’aprovació de la reforma horària que ha 

de permetre conciliar la vida laboral amb la familiar. El 
nou passant que acaba de començar li demana a un 
dels treballadors més antics quin és el motiu de tanta 
alegria.
—Però que no te n’adones? El número de litigis per a 
divorcis pujarà com l’escuma del cava que estàs bevent.

Modernor
—Irene! Quines ganes tenia de trobar-te! Et volia explicar 
com de bé em sento ara que col·laboro en la nova ONG 
del poble que ajuda a la gent gran i desvalguda. Ens re-
unim tots els diumenges, fem vida social, ens expliquem 
els nostres problemes i tot el que ens ha passat durant 
la setmana. El nostre director ens fa cada diumenge un 
petit discurs que ens empeny a seguir endavant. Quan 
sortim, encara la fem petar una estona davant el local. I 
tu? Què fas els diumenges?
—Jo acompanyo la meva mare a missa.

Necessitats
—Estic tant bé i tan a gust després d’haver demanat la 
reducció de jornada! Tantes hores treballant no tenien 
cap sentit. Ara em sento molt més alliberada... Et deixo 
que faig tard al psicòleg.

Vocacions
—L’escola de música d’aquesta ciutat deu ser molt pres-
tigiosa oi?
—Oi tant! Com ho has sabut si tot just no fa ni un mes 
que has vingut a viure aquí?
—Pel nombre d’ofertes de venda d’instruments de se-
gona mà.

Educant pel futur
—El meu fill fa moltes activitats extraescolars. Fa anglès, 
esport, classes de repàs, solfeig, cant, instrument i ara 
començarà alemany. Jo penso que els va molt bé, a la 
mainada, fer coses. Els ajuda a preparar-se pel dia de 
demà. Què fan els teus?
—Els meus només fan esport.
—I no s’avorreixen?
—Oi tant!
—I què fan llavors?
—Pensen en què poden fer per no avorrir-se.

Les coses com són
—Mercè, estic preocupada. La meva filla m’ha demanat 
per primera vegada sortir a la nit i no sé a quina hora li 
haig de dir que torni? Tu que ja els tens més grans com 
t’ho vas fer?
—Jo el primer dia li vaig dir que podia sortir i que ja l’aniria 
a recollir quan acabés el meu torn de nit a les vuit del matí.
—Però això és una bestiesa! Vas tenir la nena tota la nit 
a fora de casa a la discoteca!
—Efectivament. Quan va tornar em va dir que s’havia 
avorrit tant que no hi tornaria més.
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Planificació
—Estem molt contents. Esperem un altre nen. Es dirà Max.
—Com me n’alegro!
—Ja ho pots ben dir. Anem ben enfeinats. Aquests dies 
estem arreglant la seva habitació.
Ja tenim la banyera, el canviador, la robeta, el cotxet 
i fins i tot hem anat a mirar cotxes perquè el que te-
nim ara se’ns farà petit. També hem anat a veure totes 
les llars d’infants de la ciutat. Amb en Pere anem a les 
formacions pel part i també participem a trobades amb 
moltes altres famílies amb les que sortim junts durant 
les vacances i que també esperen un fill. Va molt bé per-
què així compartim pors i angoixes. No coneixes pas un 
bon pediatre? No ens refiem del que ens donin. Tam-
bé ens estem plantejant de fer unes petites reformes a 
casa per quan…
—Heu pensat què fareu quan els fills creixin?

Desconnexió
—Aquest estiu anirem a fer un viatge per la selva ama-
zònica. Ens han dit que és un lloc que s’ha de visitar. 
Cada estiu ens agrada conèixer un lloc nou. Hi anem 
tots quatre. Fixa’t que fins i tot ens emportem en Gerard 
que tot just té quatre mesos. Li agradarà tant! A més ens 
va molt bé per relaxar-nos. Va tan bé marxar de casa 
una temporada!
Ja fa dies que en Josep ho té emparaulat amb l’agència 
i com que hi ha amics de la feina que hi han estat, hem 
fet alguns sopars i ens han explicat el més interessant 
per visitar. Ara ens falta anar al consolat per treure’ns 
els passaports, vacunar-nos i fer-nos l’assegurança de 
viatge. Penjarem totes les fotos a l’instagram i tota la 
família podrà seguir en directe els llocs que visitem. En 
tinc tantes ganes! I vosaltres on anireu aquest estiu?
—Perdona Míriam, no sé si ho he entès bé. Heu dit que 
ho fèieu per relaxar-vos?

Conversa
—Hola Núria, on vas tan de pressa?
—Ui perdona. És que tinc hora a l’homeopata! I tu on vas?
—Jo ara vinc de l’osteòpata i me’n vaig a pilates.
—L’altre dia vaig veure la Mercè. Ara fa ioga. Li va molt bé.
—Sí. Ja m’ho va dir. Jo li vaig aconsellar també que men-
gés sense gluten. Embafa molt.
—M’ho va dir.
—I el teu home? Fa molt temps que no el veig. Com està?
—Molt bé. Ara mateix ha anat a córrer. Hi va sempre 
quan surt de la feina.
—El meu va al gimnàs quasi cada dia i a vegades s’hi 
escapa fins i tot algun migdia.
—Doncs apa et deixo que faré tard al fisio.
—Què t’ha passat?
—No ho sé. Em sembla que tinc problemes a l’abductor.
—Ui sí! Amb els abductors s’ha de vigilar molt. Saps què 
va molt bé?
—El col·lagen. Jo me’n prenc cada dia abans dels àpats.

—Però ja es pot barrejar amb l’estèvia? A mi em van dir 
que feia una reacció estranya.
—Això només passa si menges massa grassa.
—Ui no! de cap manera això sí que no!
—I sucre?
—Tampoc!
—Doncs apa cuida’t molt!
—Sí. Ja ho faig.

Practicitat
Avui a les sis l’Helena té hora a la perruqueria. Ja fa dos 
anys que ha canviat. Abans anava a una de les de tota 
la vida. Quan trobava que li convenia i en tenia ganes 
entrava, s’asseia i mentre esperava el seu torn passava 
l’estona fullejant alguna revista i fent-la petar amb les 
altres clientes. Des de fa un temps que s’ha modernit-
zat. Ara primer planifica quin és el dia que li va més bé 
i truca per poder concertar l’hora. Sovint hi ha de trucar 
més d’una vegada perquè no li agafen el telefon. Quan 
hi ha pogut parlar sol haver de canviar la data i també 
l’hora. A continuació s’ho anota a l’agenda i també al 
mòbil que l’avisa dos dies abans. Això ho fa des de que 
en dues ocasions seguides no es va recordar de la cita 
i va perdre el torn. A vegades també la truquen de la 
perruqueria per demanar-li si no li fa res canviar l’hora 
pactada perquè els ha sortit un imprevist.
Normalment però, tot va bé i arriba a l’hora prevista. 
Llavors la fan esperar una mica perquè s’ha allargat el 
servei anterior. Seu una estona i aprofita per fullejar les 
revistes i fer-la petar una mica amb les clientes.

Elogi al sentit comú.
—Enhorabona Núria! M’han dit que has tingut un fill. 
Deus anar molt cansada!
—Una mica, ja se sap.
—Què és el que més t’agobia?
—Mira ara mateix això de l’alletament.
—I doncs?
—Com que a la feina he acumulat les hores que tenia 
per alletar, ara resulta que només puc donar-li el pit els 
últims quinze dies de la baixa.
—Jo no vaig tenir aquest problema. L’alletament el va fer 
el meu home.
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PARES Pseudònim: Ànec

Jordi Valls Pujós

Desastre nuclear a Fukoshima

A primera hora del matí, mig fosc encara, fa fred i el 
sol tot just ensenya una mica el nas i tanmateix la suor 
em regalima per les aixelles. El cor em batega més del 
normal, molt acceleradament, i un sentiment d’angoixa 
m’oprimeix l’ànima: avui és el meu primer dia de treball 
a la central i estic molt espantat. Em col·loco totes les 
proteccions que corresponen: la granota, la màscara, 
dos tipus de casquets, dos models diferents de guants 
i uns mitjons especials. Com una ceba, m’envolto de 
diferents capes per aïllar de l’exterior el que realment 
importa, el meu cos, però no acabo d’estar prou con-
vençut que amb això n’hi hagi prou. L’ambient on m’he 
de moure és molt corrosiu, l’aire estarà viciat, i l’aigua 
que hi ha podria estar contaminada. Calculo que m’ar-
ribarà a l’alçada dels turmells, com a mínim, en alguns 
punts més, i malgrat això hauré de conviure-hi unes 
quantes hores durant molts dies. No sé si haurà estat 
una bona decisió acceptar aquesta feina, però les cir-
cumstàncies de la vida m’hi han portat i ja és massa 
tard per retrets i lamentacions.

L’enginyer responsable ja ha arribat i un cop estigui 
equipat, com tots nosaltres, ens ensenyarà el què s’ha 
de fer. Avui sembla que haurem de tallar moltes de les 
canonades de refrigeració que amb l’accident es van 
trencar i ara mateix només són una nosa i un entre-
banc a l’hora de col·locar les noves. Miro al meu voltant 
i l’esquelet que ha quedat dels diferents edificis de la 
central és una visió molt més impactant del què em 
podia imaginar. El terratrèmol i el tsunami que va venir 
després ho han trinxat tot. Les restes del què era l’edi-
fici principal ara només són trossos d’un trencaclos-
ques per construir. La imatge de tot plegat és dantes-
ca, l’ambient és tens, sufocant. Ens mirem els uns als 
altres i ningú no és capaç de ser el primer en començar 
la tasca que ens han encomanat. El perill és molt gran: 
qualsevol tros de ferralla que es desprengui o qualse-
vol canonada mig trencada pot estripar l’armadura que 
ens protegeix; els moviments s’han de fer lents, han de 
ser calculats, sense cap estridència. 

Ja està, algú ha començat i els altres el seguim al rit-
me que marquen les guspires del metall diluint-se amb 
l’oxigen, l’acetilè i l’aigua embassada. Un cop acaba la 
jornada ens condueixen a una sala on passarem un 
control de radiació externa. Això ho farem cada dia, 

segons en expliquen els tècnics, també ens faran uns 
controls interns un cop al mes. Cal tenir cura i con-
trolar que no s’acumulin més de 100 (mil·lisieverts/
any) — el màxim que pot assimilar el cos en un any 
sense tenir cap mena de conseqüència — sinó haurem 
de deixar de treballar. Un cop finalitzats els diferents 
controls me’n vaig a l’edifici on han habilitat dormi-
toris i m’estiro al llit: estic molt cansat, em couen les 
cames, em costa respirar, però m’adormo de seguida. 
L’endemà em llevo i tornem a posar-nos a treballar, 
amb les mateixes persones, al mateix lloc, amb la ma-
teixa por de no saber què passarà. Tot s’anirà repe-
tint una vegada i una altra i segurament durarà uns 
quants mesos, fins que acabem amb la reconstrucció: 
anar a la central, controls, treballar amb el que ens di-
guin, més controls, tornar a l’edifici dels dormitoris… 

Al quart dia, però, hi ha quelcom diferent, alguna cosa 
no acaba de rutllar prou. Ja no som els mateixos de 
sempre; si anteriorment ens trobàvem cada dia unes 
dotze persones avui n’hi ha menys, moltes menys, i no 
en conec a cap. M’acosto a l’enginyer responsable per-
què em doni alguna explicació i me n’adono que no és 
el mateix de sempre. — Què està passant aquí? Deixo 
anar totalment desconcertat — Ell em mira i sembla 
que no m’entén, les nostres mirades es tornen a creuar 
i veig clarament que no sap qui sóc ni què faig allà. — 
Perdoni, què hi fa vostè a una zona restringida, qui és i 
per què no porta identificació?

M’està mirant a mi, què passa que no em veu, em giro 
i al darrera meu hi ha una altra persona. Efectivament 
no porta cap mena d’identificació, no porta la granota 
reglamentària ni les proteccions que caldria. A primera 
vista jo diria que és un metge: bata blanca, estetoscopi 
penjat al coll, posat seriós, sembla que està nerviós. Ho 
veig i no m’ho crec, però què hi està fent un metge a la 
zona de treball? 

—Que no sap que a la planta de terminals només s’hi pot 
entrar amb autorització? — li pregunta l’enginyer res-
ponsable al pobre noi que està totalment desconcertat. 

—On té el comptador personal de Geiger? Aquí podem 
tenir una quantitat elevada de radiació i per tant, és 
imprescindible portar-lo. 

Ara sí que no entenc res, què hi faig jo a la sala d’un 
hospital? Planta de terminals? Qui és l’enginyer res-
ponsable que segons sembla no és el responsable de 
manteniment? Qui m’hi ha portat aquí? Però si encara 
ahir estava treballant a la central; precisament, a mig 
matí, vam aconseguir restituir la refrigeració del nucli. 

Tot plegat és un despropòsit i el meu cervell no és 
capaç de processar el què m’està passant. Pel què puc 
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entendre — després d’asseure’m al llit, reflexionar uns 
moments i desxifrar el què expliquen metges i infer-
meres — ahir es va produir un accident molt greu a 
la central i la majoria de companys que hi treballaven 
són morts. Jo sóc l’únic supervivent, però malaurada-
ment l’afectació de la radiació al cos va ser elevada i 
no saben dir-me si hi ha alguna possibilitat que me’n 
surti. Amb una sobreexposició d’aquest nivell ja hauria 
d’estar mort, però ningú s’explica per què encara no 
ho estic. 

Un cop m’he refet del shock — en un primer moment 
he pensat que encara estava treballant a la zona con-
finada, he confós el responsable de manteniment amb 
el cap de radiologia i he estat a punt d’increpar a un 
pobre becari — començo a recordar què va passar i 
perquè ara tots estan morts, menys jo.

Tot va començar amb el terratrèmol de 8,9 a l’escala 
de Richter quan va parar automàticament el reactor 1 
de la central. Les seguretats de la planta van actuar 
de forma correcta, la reacció nuclear en cadena es va 
aturar, però el nucli augmentava de temperatura per 
inèrcia i calia refrigerar-lo constantment. El terratrèmol, 
a part de les destrosses materials als diferents edificis, 
també va destruir l’alimentació elèctrica externa i, tal 
com estava programat, van entrar els generadors diè-
sel de reserva. Seguidament un tsunami es va empor-
tar els generadors dièsels al mar; ara només quedaven 
les bateries de reserva per accionar les bombes i al 
cap de poques hores s’esgotarien. Per desgràcia els 
circuits hidràulics de refrigeració també havien quedat 
afectats i era imprescindible refer-los. Per tant, calia 
refredar el nucli de la manera que fos, d’altra manera 
es podria sobrepassar la temperatura crítica al nucli 
dels 2200ºC i generar una fusió del mateix amb les 
greus conseqüències que això comportaria.

I és aquí on entràvem nosaltres, per això ens van con-
tractar: calia restablir el sistema de refrigeració el més 
ràpid possible i els tècnics que realitzessin aquesta 
feina havien d’estar altament qualificats. Amb només 
tres dies havíem d’aconseguir refer la instal·lació de 
refrigeració del nucli i connectar-la amb el circuit de 
bombeig d’aigua de mar. Malgrat no ser una opció 
massa bona, perquè l’aigua del mar no és la més ade-
quada per refrigerar nuclis, era l’única i la més ràpida. 
Després de molts esforços ho vam aconseguir, només 
calia connectar elèctricament les bombes amb uns 
generadors externs i creuar els dits perquè tot ple-
gat funciones. Jo era l’encarregat de posar en marxa 
els grups electrògens i, quan em dirigia a fer-ho, va 
haver-hi un gran terrabastall, en aquell moment vaig 
pensar que era una rèplica del terratrèmol, però no va 
ser així. Segons comenten els metges, es va acumu-
lar una gran quantitat d’hidrogen i, encara no saben 

com, aquest va explotar i es va emportar per davant 
la vida dels meus companys. Jo em vaig salvar d’una 
mort sobtada perquè no estava a l’edifici on es va pro-
duir l’explosió. Tanmateix, la quantitat de radiació que 
es va desprendre a causa de l’accident, va ser prou 
gran com per què tothom que hi hagués estat exposat 
difícilment sobreviuria, i els que no vam tenir una ex-
posició tan gran possiblement tampoc. 

Ara estic estirat al llit i gràcies a l’efecte de la morfi-
na no noto el dolor, però veig de manera molt clara 
la ràpida evolució dels símptomes d’enverinament que 
provoca la radiació en el meu cos. Noto com se m’es-
tan desfent tots els òrgans, em costa respirar, escupo 
molta sang. La pell m’està canviant de color, la tinc tota 
llegada i no puc gairebé ni coordinar els moviments; 
m’estic escolant per tots els orificis del cos i jo diria 
que no aguantaré massa. De moment sembla que la 
radiació no m’està afectant el cervell, però tampoc 
n’estic molt segur d’això. 

Quan vaig agafar aquesta feina ja sabia que era pe-
rillosa i que m’hi jugava la vida, però necessitava els 
diners i no m’ho vaig pensar ni un moment a l’hora 
d’apuntar-m’hi. Recordo, però, que de més jove era 
un activista antinuclear convençut, un jove il·lusionat 
amb la natura; segurament si algú m’hagués dit que 
treballaria en una central nuclear li hauria contes-
tat que estava boig i que això era del tot impossible, 
tanmateix el temps sempre t’acaba posant a lloc. Al 
Japó ja se sap, malgrat ser una societat molt avançada 
ningú no pot anar en contra del què dicta el govern i 
menys encara lluitar en contra del què volen la majoria 
dels poders fàctics. Està clar que l’àtom ens va pren-
dre moltes coses — només cal recordar Hiroshima i 
Nagasaki — però també ens n’ha donat moltes d’al-
tres: energia per fer rutllar el país i riquesa per a molts 
dels habitants de les diferents prefectures on s’hi van 
instal·lar les centrals nuclears. L’energia atòmica ens 
ha fet capdavanters mundials en el desenvolupament 
de noves tecnologies i, al mateix temps, ens ha situat 
al mapa del món com a gran potència. Alhora, però, ens 
ha convertit en una societat malaltissa, addicta a les 
tecnologies i sovint massa pragmàtica, allunyant-nos 
de la natura i fent-nos oblidar les tradicions ancestrals. 
Si ho poséssim tot en una balança no sé què pesa-
ria més. Vist en perspectiva m’adono que va ser una 
mala decisió acceptar la feina, no obstant això va ser la 
meva decisió i segurament si tornés a tenir la possibi-
litat d’escollir ho tornaria a fer. L’única cosa que em té 
preocupat, ara mateix, és saber si al final s’haurà pogut 
acabar la feina. D’això en depenen moltes vides i al-
menys, ja que he de morir, m’agradaria saber si el meu 
sacrifici i el dels meus companys haurà servit per a 
alguna cosa. Per altra banda també m’agradaria veure 
què en diuen de tot plegat els mitjans de comunicació. 
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«Segur que ni jo ni els altres companys no hem tingut 
cap accident i evidentment la radiació que ha alliberat 
la central no haurà estat ni molt menys perillosa per a la 
gent». Així, com sovint passa a la història, tots contents 
i enganyats.

— Què m’està passant, no veig res, tot s’està tornant 
fosc…

— Doctor, doctor, li estan baixant les constants, aquest 
home s’està morint.

—Tranquil noi, tranquil, no hi podem fer res nosaltres. 
Ara almenys descansarà.  

PARES Pseudònim: Dàlia
Judit Santanach

Un dia per ser feliç 

Ella ho tenia tot per ser feliç: un marit fantàstic que l’es-
timava amb bogeria, uns fills preciosos, una bona feina, 
amics d’aquells amb qui es pot comptar… Però la veritat 
és que no se’n sentia de feliç. El dia a dia l’ofegava i no 
acabava de ser conscient de la sort que tenia. 

Era una mare treballadora i moderna, atrafegada, d’això 
no n’hi havia dubte, d’aquelles que poden amb tot, o si 
més no, ho intenten: tenir èxit a la feina, ser bones ma-
res, esposes i filles… Es llevava a primera hora i no pa-
rava ni un moment. El seu cap bullia amb horaris i llistes 
interminables de tasques a fer. 

Aquell dia havia de ser com qualsevol altre. Es llevaria a 
primera hora, insistiria perquè els seus fills s’acabessin 
l’esmorzar i preparessin les maletes per anar a l’escola, 
els faria els entrepans, posaria pau a alguna discussió, 
agafaria les bosses de futbol i patinatge, intentaria dei-
xar la casa més o menys decent i, procurant no perdre 
els nervis, portaria els nens a l’escola i se n’aniria a tre-
ballar. 

A la feina, demostraria com cada dia que era digne del 
lloc de responsabilitat que ocupava. I a la tarda, corre-
ria per arribar a temps a buscar els seus fills a l’escola, 
preguntar-los com els havia anat el dia, portar-los a 
extraescolars, ajudar-los amb els deures, preparar el 
sopar, posar rentadores… I finalment, cauria exhausta 
al sofà. 

Abans d’anar a dormir, procuraria trobar moments per 
la seva parella perquè l’estimava i sabia que, si no ho 
feia, la flama s’aniria apagant. I potser encara li sobraria 
temps per llegir algun fragment d’algun llibre d’autoa-
juda, d’aquests que et donen estratègies per ser millor 
mare i evitar així danys irreparables en l’autoestima o la 
personalitat dels fills. 

Així havia de ser aquell dia, sense respir com tots els 
altres. Però el què havia de ser un dia rutinari, es va con-
vertir en un dia estranyament especial. El despertador 
no va sonar a l’hora habitual, sinó una hora abans, però 
ella no se’n va adonar i va començar la seva rutina diària. 
Quan va arribar a l’escola dels seus fills, cansada tot i que 
el dia acabava de començar, va comprovar sorpresa que 
aquesta era tancada perquè havia arribat abans d’ho-
ra. Va estar apunt de posar-se a cridar, de maleir el des-
pertador i lamentar-se de la seva mala sort, però no va 
fer res d’això. Va somriure mentre els seus fills la miraven 
incrèduls, va engegar el cotxe i va començar a conduir. 
No sabia ben bé cap a on anava ni què volia fer, però per 
primera vegada en molt de temps es va deixar portar. 

Sense saber ben bé com, es va trobar en un poble cos-
taner que li agradava molt, li recordava quan era petita i 
li aportava una agradable sensació de pau i quietud. Va 
mirar els seus fills que dormien al seient del darrere del 
cotxe i els va despertar amb suavitat. Estaven sorpre-
sos, feien cara de no entendre gaire res, però se’ls veia 
tranquils. Al cap i a la fi tenien la seva mare, i ella es veia 
serena, calmada i feliç. 

Ella va agafar el telèfon que en tot el viatge no havia parat 
de sonar, i hi va veure una quantitat de missatges que la 
neguitejava només de mirar-los. No els va llegir. Només 
va fer tres trucades: una al seu marit per evitar-li patir 
innecessàriament, una altra a la feina per dir que s’havia 
agafat el dia lliure i la última a l’escola dels seus fills. 

Va deixar el mòbil al cotxe deliberadament i es va dispo-
sar a gaudir d’aquell dia inesperat amb els seus tresors. 
Van passar el dia en aquell indret jugant a la platja, mi-
rant el mar, contemplant els vaixells com desapareixien 
a l’horitzó, rient, parlant… I es va sentir plenament feliç. 

Quan va començar a fresquejar van decidir tornar a 
casa. Un cop allà, semblava que tot seguia igual: l’hora 
del bany, els deures, el sopar, la roba, les motxilles… 
Però res era igual, tot havia canviat o, més ben dit, ella 
havia canviat. Aquell dia li havia fet veure que la vida 
no és una cursa i que cal saber parar, frenar i assa-
borir cada instant de la vida com si fos un regal. Va 
recordar que feia temps havia assistit a una conferèn-
cia sobre educació emocional, en la qual el ponent, un 
psiquiatre reconegut, havia aconsellat als assistents 
que diàriament es fessin la pregunta: «puc ser feliç ara 
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i aquí?». Va somriure i a la seva llista interminable de 
tasques a fer, hi va afegir a dalt de tot: «gaudir cons-
cientment de cada moment del dia». Des d’aquell mo-
ment tot va ser diferent. 

PARES Pseudònim: Orquídia 
blanca
Lydia Brugués

Imperfecta

Quan caic a terra, percebo ràpidament el regust ferrós 
de la sang que brolla sense aturador. Me l’empasso sen-
se dir res. El cap, que també ha conegut la rugositat 
del terra, se’n ressent com els llavis, que ja comencen 
a créixer i remugar. Distingeixo un dolor agut al punt 
en què el cap ha rebotat, així com un dolor somort però 
intens i creixent que s’estén des del front fins al clatell. 
I, mentrestant, em crema la pell com el foc, com els bra-
sers de l’infern. A aquest altre patiment, però, ja hi estic 
acostumada.

—Aixeca’t, tros d’ase! No m’ho facis fer a mi, que encara 
em contagiaràs aquest fàstic de pell.

Recordo la meva mare quan em curava les ferides 
quan era petita. Ara que tinc catorze anys, ja m’hi he 
acostumat una mica, a aquesta pell que els metges 
anomenen «atòpica», un nom probablement inventat 
per etiquetar una malaltia que no s’acaba d’entendre: 
no l’entenen els qui la pateixen, però estic segura que 
ni tan sols els metges en coneixen les causes i el trac-
tament. M’ha costat moltíssim assimilar que jo sóc una 
de les víctimes d’aquest problema físic que, malgrat no 
ser contagiós ni mortal, em condiciona la vida, a part de 
ser desagradable a la vista de molta gent. Durant tota 
la meva infància, no he deixat mai de preguntar-me per 
què m’havia tocat a mi.

—Quieta, ja acabo. Avui no et pica tant, oi, preciosa?

I jo plorava i plorava mentre la mare m’aplicava la pomada, 
i pensava que, si la vida havia de ser sempre així, alguna 
cosa devia d’haver fet malament en una altra d’anterior 
per merèixer-me aquest càstig tan cruel. Intentaria ser 
més bona nena, potser així algú, no sé qui, em perdonaria 
i podria viure amb menys patiment. Malgrat tot, amb els 
anys, tal com havia predit el metge, les coses van anar 
millorant i els èczemes es van anar reduint a quatre parts 
del meu cos: aixelles, engonals, genolls i colzes.

—Estic molt content. Aquesta nena ha millorat molt i jo 
crec que, en qüestió de pocs anys, tindrà la pell comple-
tament normal.

Van ser bones notícies que van repercutir directament, 
i de manera positiva, en el meu estat d’ànim. Em sentia 
més forta, segura de mi mateixa. Ja no em feia vergonya 
ensenyar la pell, una pell que, tot i els èczemes, és d’un 
to daurat natural molt bonic. Si la gent em mirava pel 
carrer, jo ja no me n’adonava. Em sentia lliure i, malgrat 
les coïssors i els tractaments, estava contenta que el 
meu defecte anés desapareixent poc a poc. Algun dia 
seria normal, com la resta de noies.

Recordo, fa uns tres anys, en una d’aquelles tardes 
soporíferes d’un dissabte plujós, que em vaig posar a 
mirar una pel·lícula amb el pare. No en recordo el títol, 
però era sobre un noi que era víctima dels abusos d’uns 
companys de l’institut. L’insultaven, li deien que era un 
«superdotat fastigós» i un «pilota de merda». La història 
era tràgica: el pobre noi fugia de casa i els seus pares 
patien l’inimaginable per trobar-lo. Al final, però, el tro-
baven i es denunciaven les agressions. Em va semblar 
un argument distret per a una pel·lícula de dissabte a 
la tarda, una història de ficció més, però més endavant, 
malauradament, em vaig adonar que a la vida real ocor-
ren coses similars. Potser jo no sóc superdotada, però 
destaco per tenir una pell diferent.

—Avui donem la benvinguda a l’Ona, que a partir d’ara 
vindrà a la nostra classe. Els seus pares han canviat de 
feina, s’han hagut de traslladar a la nostra ciutat i, per 
tant, l’Ona ha hagut de canviar d’escola. Espero que la 
vostra rebuda sigui amable i càlida, i que la tracteu com 
es mereix i l’ajudeu en tot el que necessiti.

De seguida vaig fer un parell d’amigues: la Nawal i la 
Laia. Em van ajudar molt. M’explicaven els pros i con-
tres de cada professor, els secrets per quedar bé davant 
d’ells, els trucs per escalfar els entrepans als radiadors 
en els dies de més fred… Van ser unes grans compa-
nyes, rèiem i ens ho passàvem molt bé. Amb elles, tot 
era fàcil. Però al cap d’un temps totes dues van haver 
de canviar d’escola i em vaig quedar sola. Durant les 
estones d’esbarjo des que elles van marxar, m’agafava 
un llibre, seia sota un arbre i llegia. Els llibres em perme-
tien no pensar ni en la meva soledat ni en la meva pell. 
Gràcies a móns fantàstics d’animals guerrers i varetes 
màgiques, m’oblidava de la realitat en què vivia i acon-
seguia volar fins a regnes, boscos i castells en què se’m 
permetia somiar i fugir de tot plegat.

—Què collons estàs llegint, rata de biblioteca?

És la noia de la fila del darrere de la classe. No 
m’ha caigut mai bé, la trobo prepotent i es dedi-
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ca a insultar companys, sobretot quan el professor 
no la sent. Ja m’ho van dir la Nawal i la Laia quan 
ens vam conèixer: «És una mala persona, es pensa 
que és superior a tothom i sempre fa el que sigui 
per sobresortir». Sol anar amb dues altres noies que 
li segueixen la veta a tota hora. Tenen atemorits a 
molts dels meus companys, els quals les eviten per 
no enfrontar-s’hi.

D’una puntada de peu, fa saltar el llibre, que s’estampa 
contra l’arbre i queda cap per avall, a terra, amb el llom 
desfet. No suporto veure un llibre maltractat, són massa 
valuosos per a mi, un tresor que cal tractar amb cura. Se 
m’eriça el borrissol de tot el cos de la ràbia que sento, 
però també de la por. Em sento amenaçada com mai no 
m’havia sentit abans.

—No n’has de fer res —Aquest comentari em surt de 
dins com un llampec, sense control.

El seu peu ara rebota contra la meva cuixa, que pas-
sa de seguida del to vermellós al blavós. M’incorporo, 
remugant de dolor, i la miro als ulls, tot i que per dins 
estic feta un flam. El cor se m’accelera i em quedo 
sense alè. La pell em crema com si l’hagués ficat 
dins una olla d’aigua bullent. Sóc massa atrevida? 
Potser hauria de deixar-la fer, o encara m’estoma-
carà més fort.

Les altres dues són al seu darrere, amb cara desafi-
ant, però sense atrevir-se a apropar-se més. És ella qui 
mana, m’ha quedat clar. Finalment decideixo mirar-la. 
Quan els nostre ulls es troben, em clava una bufetada 
sense que tingui temps d’adonar-me’n. Pam! Em gira la 
cara, però jo torno a mirar-la. No sé d’on em surt aquesta 
valentia o insensatesa, però sembla que de molt endins, 
no la puc frenar. Detecto una espurna de desconcert en 
la seva mirada, però el seu nivell d’ira augmenta consi-
derablement.

—No gosis tornar a mirar-me als ulls, leprosa fastigosa. 
No vull que t’asseguis més amb mi, ni que em miris, ni 
que em dirigeixis la paraula, perquè encara vomitaria. Ho 
has entès? Digues als teus pares que et tanquin en un 
hospital per a leprosos i que no et deixin sortir mai més 
pel bé de la humanitat.

M’empeny pel pit, perdo l’equilibri i caic de morros a ter-
ra. S’espolsa la mà amb fàstic. Em surt sang dels llavis i 
tinc un inici clar de mal de cap. Em diu que m’aixequi, jo li 
suplico que em deixi tranquil·la després d’empassar-me 
la meva pròpia sang, però ella continua vexant-me i as-
senyalant-me.

—Per què no em deixeu sola? No us molesto, no us es-
tic fent res!

—Calla, imbècil! Abans que arribessis, aquí tothom esta-
va tranquil. Ara patim perquè ens passis aquesta merda 
de malaltia de la pell que tens, que és un fàstic i fa pu-
dor. Estàs podrida! —Aquesta darrera afirmació la fa en 
un to que em demostra que li provoco una repugnància 
colossal.

Una altra puntada al cap, una fiblada directa al cervell. 
Em venen al cap unes paraules del pare, del dia de la 
pel·lícula durant aquella tarda avorrida: «Ona, sempre 
que tinguis un problema ens l’has d’explicar. Els teus 
pares som les persones que més t’estimem en aquest 
món i sempre serem al teu costat per ajudar-te. No dei-
xis mai que ningú et tracti com no et mereixes. Ets una 
noia forta, valenta i amb molt talent. No permetis que 
ningú et faci creure el contrari».

Amb la força de les paraules del pare, aconsegueixo 
posar-me dreta. Em giro, surto corrents, sento com em 
criden i m’insulten.

—Això! Corre, desgraciada. Ets un collons de cagada! 
Demà ens tornarem a veure!

Però, al contrari del que ella i les seves sequaces es 
pensen, malgrat el dolor i les ganes de plorar, que no 
puc negar que en són moltes, malgrat sentir el cor des-
bocat, l’alè perdut, el foc a la pell, no corro per por o per 
amagar les ferides, ni les físiques ni les psicològiques. 
Corro amb fermesa cap a casa. He de parlar amb els 
pares, els he d’explicar què m’ha passat. No he de tenir 
vergonya; al cap i a la fi, sí, sóc imperfecta, i què? He de 
ser imperfecta per ser humana, perquè algú m’estimi i 
em tracti com em mereixo. Demà serà un nou dia. Demà 
es farà justícia.

PARES Pseudònim: Megines
Marta Tura

Sabates noves

Després de tres dies de pluja va sortir el sol, la Mar es va 
llevar, va somriure al cel i es va preparar el seu esmorzar 
preferit: tostades amb mantequilla i mermelada, que en 
un català més acurat, normalitzat i per fi traduït seria: 
torrades amb mantega i melmelada.

Però la Mar, era així, mig d’això i mig d’allò. Mig cata-
lana per part de pare i mig andalusa per part de mare. 
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Li agradava ballar sardanes i escoltar fins a quedar 
cansada Estopa i la Rosario Flores, per no dir que 
sortia al carrer impecable com si sortís d’una capsa 
de regal, plena de llaços o amb un xandall, de color 
blau, que era l’únic que tenia, i que tant se’l posava 
per anar a comprar el pa els dies grisos, com per anar 
a jugar a pàdel.

La Mar tenia una mirada molt clara i transparent, els 
seus ulls blaus li donaven naturalitat a tot el que feia, 
des d’escridassar al mecànic perquè no tenia el cot-
xe a punt el dia acordat, fins a explicar a una amiga 
la tendresa que li produïa l’escena de «Memorias de 
Africa» on el Redford li renta el cabell a la Meryl Stre-
ep al costat del riu. Sí, el Robert Redford que unes 
escenes més endavant del film s’estavella amb l’avi-
oneta, ja que no portava les hores de vol reglamentà-
ries, i deixa a la Meryl Streep, l’actriu més oscaritzada 
de la història sense final feliç.

Tant el mecànic com l’amiga, al final pensaven vaja ca-
ràcter i sensibilitat té la rossa d’ulls blaus.

Per si no ho havia dit, la Mar, a banda de tenir uns ulls 
grossos i blaus, és rossa, bé… rossa, com ho diria…, 
amb el sol se li aclareix el color del cabell, o potser porta 
metxes, però tenyida no és. És llesta, per tant no pot 
portar tint en el seu cabell estirat i pentinat.

És llesta perquè va intuir de seguida que la Maria volia 
parlar amb ella d’un tema més important que el regal 
de la seva mare. La Maria és la germana petita de la 
Mar, d’ulls blaus i espavilats. Que poc original va estar 
la mare de la Mar i la Maria. La Margarida, havia escollit 
el nom de les dues filles i en Manel, el pare, hi havia 
estat d’acord. Tots començarien per la mateixa lletra, 
la lletra M. Després de parlar amb la Maria, la Mar es 
va preparar una infusió de til·la, per calmar el neguit, 
abans d’anar a dormir. 

La Mar ha dormit malament. Ha tingut un somni inquie-
tant. S’ha passat la nit voltant al llit, ha donat la volta com 
un document escanejat a l’ordinador, que pots fer girar 
cap a la dreta o cap a l’esquerra, girar tants cops com 
vulguis fent un angle de 360º i girat 360 vegades. Per 
tant la Mar ha donat 3.600 voltes al llit, com a mínim, i li 
ha quedat escanejat el somni dins el cervell.

Ha somniat que buscava unes sabates. Entrava en una 
sabateria emboirada i plena de natura, amb fulles, bran-
ques i flors per totes les prestatgeries. Enfiladisses que 
anaven del sostre fins l’aparador, el mostrador i l’exposi-
tor de sabates. La Mar no sabia si estava en una saba-
teria o a la terrassa de la Maria, on la flora i la fauna no 
deixen veure el mobiliari d’estiu, en aquella terrassa no 
es distingeixen les gandules de la taula de teka. 

La Mar va veure unes sabates de color verd, no entenia 
com aquelles sabates havien cridat la seva atenció, si 
el color verd no li agradava, el seu color preferit era el 
blau: el blau marí, el blau clar, el blau cel, el blau elèctric, 
el blau cobalt, el blau atzur, el blau turquesa, li agraden 
tots els blaus. Es va calçar les sabates verdes i va veure 
que li anaven molt grans, eren del número 41, ella tenia 
un peu més petit i delicat.

De sobte va veure una capsa de sabates amb un llaç, 
hi havia en el lateral, una etiqueta amb el seu codi de 
barres, la referència, el color, el número i el model. Hi 
havia escrit a l’etiqueta: «Modelo Princess», potser eren 
«Made in China». La Mar va desfer el llaç, va aixecar 
delicadament la tapa de la capsa i va veure unes saba-
tes, que a primer cop d’ull li va semblar que brillaven, 
llavors es va adonar que eren de color blanc mate. Va 
treure una de les sabates de la capsa i es va adonar 
que eren unes sandàlies amb una sivella petita i de-
licada, eren unes sabates precioses, amb una forma 
exquisida, amb un taló afavoridor, i segur que d’un dis-
senyador novaiorquès. La Mar va pensar que qualsevol 
fèmina es sentiria bufona en aquelles sabates. Se les 
va provar, i es va adonar que la sivella no li subjectava 
prou bé el peu, i en el moment de caminar la sabata 
anava cap un cantó i el peu cap a l’altre, també es va 
adonar que el taló era massa alt i prim, desequilibrava 
a qualsevol que no pretenia volar sinó caminar, posant 
primer un peu i després l’altre.

La Mar sempre havia calçat el mateix tipus de sabates, 
unes botes mig camperes a l’hivern i unes sandàlies fi-
netes de taló a l’estiu, i per anar a festes unes sabates 
de taló incòmodes. La Mar estava a punt de celebrar el 
seu aniversari, sentia que necessitava un canvi. Un canvi 
d’actitud, també un canvi professional i personal, però 
sobretot un canvi d’actitud. 

La sensibilitat de la Mar l’havia portada a confondre la 
sensibilitat amb l’adoloriment. Patir semblava que era si-
nònim de viure. Patir per la mare, patir per la Maria, patir 
per la feina, patir pels diners, patir per les amistats, patir 
per la parella, patir per si els Estopa no venien cap CD. 
Quin patir!

Patia en el somni perquè no sabia que hi feia dins una 
sabateria-jardineria, buscant sabates i trobant dubtes. 
La Mar va mirar sota unes margarides i va veure dues 
sabates embolicades amb plàstic, embolcallades amb 
paper de film com si fossin embotits de Vic posats en 
una prestatgeria de supermercat. Hi havia una petita eti-
queta on es podia llegir: blau/38. La Mar va mirar amb 
sorpresa el plastificat, potser dins hi havia les sabates 
que estava buscant per caminar, amb el seu color pre-
ferit i amb el número que calçava. Quan va desfer final-
ment tot l’entramat de plàstic, es va trobar a les mans 
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amb dues plantilles de color blau, amb el seu color pre-
ferit, que eren del seu número, però que no podia calçar. 
Li faltava la puntera, el taló, la forma i la personalitat. 
Quina decepció….. i de sobte es va despertar. 

La Mar i la Maria havien tingut una conversa complica-
da, no havien parlat de si el regal de la Margarida seria 
un llibre sobre la cinematografia de la Meryl Streep o 
el vídeo de «Memorias de Africa», l’actriu i la pel·lícula 
preferida de les M. 

La Mar havia de deixar de patir per la Maria, havia de 
deixar de preocupar-se per només ocupar-se. La Ma-
ria estava malalta, no volia que la Margarida ho sabés 
i no volia seguir el tractament indicat pels metges per-
què estava plena de negativitat, i mirava amb ceguera la 
seva situació.

La Mar es va llevar i va sentir que els seus peus neces-
sitaven unes sabates noves. Va baixar les escales de 
casa seva amb alegria i amb la confiança que trobaria 
les millors sabates. Dos carrers més avall va trobar una 
sabateria al costat d’una floristeria. Va entrar, i després 
que la dependenta li mostrés quatre parells de sabates 
va trobar el que buscava. Unes sabates que calçaven bé, 
que trepitjaven fort, donaven un caminar ferm i precís. 
Sabates que els ulls blaus de la Mar veien d’un color clar 
i serè, i la feien sentir tranquil·la i a la vegada forta.

La Mar sabia quin camí havia de prendre, què havia de 
fer en aquella situació que li produïa dolor i patiment, 
la seva estimada germana havia pres una decisió equi-
vocada i ella ho havia d’arreglar. Després del somni, la 
Mar coneixia cap a on havia de caminar, havia de fer 
entendre a la Maria que la Margarida havia de saber la 
situació, i que havia de posar-se en tractament, sense 
por, per tal d’aturar la malaltia.

La mirada de la Mar era més transparent que mai i veia 
el camí molt definit. A la vida s’ha de seguir el camí i 
trepitjar fort, amb sabates noves, si cal, per tenir els peus 
aferrats al terra. 
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