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De petit escoltava bocabadat la llegenda que convertia la 
badia  dels  Alfacs,  que  s’estén a  la  dreta  del  delta  de 
l’Ebre i al sud de la serralada del Montsià, en un indret 
màgic. Avui dia la badia presenta un aspecte ben diferent 
que  d’antuvi.  Està  embolcallada  de  xalets  i  càmpings 
dedicats  al  turisme  i  les  seves  aigües  solcades  per 
embarcacions de tota mena. Però quan jo era menut, a 
la dècada dels seixanta, la costa era un paratge feréstec 
a  base  de  cingles  rocallosos  i  cales  solitàries 
freqüentades només per ocasionals pescadors. Els vells 
solien  contar,  vora  el  foc  de  l’hivern,  que  les  ànimes 
d’aquells que havien viscut als pobles de les rodalies, en 
caure la nit i sota la trèmula llum de la lluna, es banyaven 
a  les  manses  aigües  del  mar.  Deien  que  el  seu 
pampallugueig sobre la badia purificava els pecats que 
encara posseïen les ànimes d’aquest món; que dins de 
la seva fulgència els espectres es difuminaven, trobant a 
la fi el camí que tothom ha de seguir, en deixar enrere la 
vida terrenal.
Tot i ser encara un xiquet, lluny d’atemorir-me, aquesta 
història m’engrescava. De vegades, m’escapolia de casa 
dels pares saltironant per les branques d’una figuera que 
creixia al darrera. Després, m’amagava entre la frondosa 
vegetació  que  bordejava  la  badia  i  deixava  passar  el 
temps per acostumar la meva vista a la penombra de la 
nit i poder sorprendre alguna d’aquelles ànimes en pena 
banyant-se en el  reflex de la lluna per expiar els seus 
pecats.
Mai  havia escoltat  una història  tan melodramàticament 
bonica.  És  clar  que  no  en  vaig  veure’n  cap  ni  una 
d’ànima,  malgrat  que  anys  més  tard  jo  mateix  vaig 
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esdevenir  una d’elles  arran  de l’accident  de  tràfic  que 
vaig patir. Ho vaig afrontar amb resignació. En obrir els 
ulls  sota  aquella  nova  condició  fantasmagòrica,  vaig 
trobar-me al bell mig d’una pineda que vorejava la badia. 
Els grills començaven la seva balada nocturna. Un cop 
superada la impressió inicial i alliberat del desassossec, 
vaig  experimentar  un  lògic  neguit  en  recordar  la 
malastrugança que havia provocat que d’aleshores ençà 
estigués cavil·lant  el  motiu  de romandre allí.  No sabia 
quina mena de pecat podia mantenir-me entre una vida i 
l’altra. El meu decés fou merament accidental. Anava de 
tornada cap a casa,  olorant  en la  distància l’escudella 
dels  dijous  que  la  meva  dona  estaria  preparant  en 
aquells  moments,  quan  un  camioner  mig  adormit  va 
creuar la mitjana de la carretera i se’m va llençar a sobre 
aixafant el cotxe. Suposo que vaig morir a l’acte, però no 
ho puc ben bé assegurar.
Ignoro què em reté aquí,  llevat  que m’hagués agradat 
acomiadar-me  de  la  Maria,  fent-li  l’amor  per  darrera 
vegada, murmurant-li a cau d’orella que ha estat el millor 
de la meva vida i l’origen de la meva felicitat. Tanmateix, 
jo mai no m’he creat enemics, ni tampoc hi havia ningú al 
qual demanar-li perdó. De fet, sabia que un bany de lluna 
purificaria  la  meva  ànima.  Reconec  que  l’angoixa  per 
l’inexorable pas que tard o d’hora a tothom ens espera, 
m’incitava a ficar-me a la badia. Tot i això, una sensació 
estranya  feia  que  portés  tres  nits  rondant  per  enllà. 
Sempre de nit, amb l’esperança de distingir un signe o 
una revelació abans de prendre la decisió de fondrem 
amb  les  plàcides  aigües  de  la  platja,  sobre  les  que 
titil·laven miríades d’estels.
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En les nits anteriors gairebé ni m’havia aproximat a la 
riba del mar. Temia que si m’atansava massa per admirar 
la reverberació de la lluna, la seva atracció em seduiria 
irremissiblement.  No,  alguna cosa em feia  pensar  que 
encara no havia arribat la meva hora. Estava convençut 
que es produiria  un senyal  que m’indicaria  el  moment 
oportú.  Passades ja  tres  nits,  vaig  optar  per  sortir  del 
bucòlic amagatall entre pins i ametllers en flor, lluny de 
mirades indiscretes, a passejar amunt i avall buscant qui 
sap què.
Vaig  caminar  per  la  vora  del  mar  entre  la  vegetació, 
gaudint amb l’udol dels ocells rapinyaires que cercaven 
en la claror de la nit el seu aliment, petits rosegadors que 
es bellugaven a l’abric de la foscor.
Avançava per l’estreta sendera que porta cap al poble de 
La  Ràpita,  quan  de sobte  una  figura  sorgí  d’entre  els 
matolls  de  farigola  i  romaní.  Era  una anciana  abillada 
amb  una  asèptica  bata  d’hospital.  Llavors  em  vaig 
adonar que jo també vestia de la mateixa guisa. Sorprès 
per  la  fascinant  aparició,  vaig  romandre  mut.  La  dona 
caminava  a  grans  gambades  cap  al  mar,  decidida  a 
posar-se sota la resplendor de la lluna, a una dotzena de 
metres  de  la  sorra.  Jo  l’observava  amoïnat.  No  volia 
perdre’m quelcom que hauria d’afrontar ben aviat.
Tot seguit s’imposà el seny i vaig cridar:
–Ei, senyora. No pensarà ficar-se a l’aigua tota sola, oi?
Ella es va aturar amb un somriure de complicitat. Als ulls 
tenia  una brillantor  especial,  com si  fos conscient  que 
alguna cosa bona estava a punt de succeir-li, igual que la 
mirada dels nens durant el dia del seu aniversari o a la 
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nit  dels  Reis  Mags  sabent  que  en  despertar,  un 
meravellós  regal  estarà  esperant-los.  Va  invitar-me  a 
participar en la seva aventura, però vaig refusar amb un 
gest  de  melangia.  No  era  l’avís  que  esperava  cada 
vegada amb major impaciència.
A poc a poc l’anciana es va introduir a l’aigua fins que li 
va arribar a la cintura, va obrir els braços i amb la palma 
de les mans acaricià les ones, com si estigués ballant 
amb  un  amant  invisible.  Aleshores  es  va  girar  per 
acomiadar-se, es va despullar i, ja completament nua, va 
penetrar en el reflex de la lluna, on va esvair-se emanant 
un caliu i una pau que sadollava els esperits eteris del 
voltant.
El temps passava i diverses ànimes, de lànguid aspecte 
unes i grotesc les altres, però totes amb un somriure als 
llavis, van seguir el mateix camí recorregut per la vella 
dama  amb  idèntic  resultat.  Expectant,  jo  presenciava 
aquell místic espectacle de fusió entre cossos ingràvids i 
pàl·lida llum en silenci, sense gosar dir res.
A trenc d’alba  vaig  veure  com una parella  de  mortals 
apaivagava la fogositat  a  la  platja  sobre una catifa de 
sorra humida. Jo em limitava a fer d’espieta com un vil 
voyeur espectral  capficat en esbrinar el  motiu que mai 
hagués  trobat  una  de  les  famoses  ànimes  acudint  al 
reclam de la lluna.
–No poden veure’ns –vaig balbotejar mentre la parella 
s’acaronava amb juvenil apassionament.
–Ni  escoltar-nos  –va  replicar  una  veu  coneguda  i 
encisadora a la meva esquena. 
Existeix la creença que els esperits no poden plorar. No 
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és cert. Tan bon punt vaig reconèixer aquella veu, vaig 
copsar una fiblada d’adrenalina sense poder evitar que 
les  llàgrimes  em  regalimessin  galtes  avall.  La  vaig 
estrènyer  entre  els  meus  braços  com  si  no  l’hagués 
estimat mai abans. La Maria em va dedicar una simfonia 
de petons. Déu n’hi do, quin plaer!
Lentament, prolongant al màxim la càlida abraçada de la 
que tots dos fruíem, ens vam separar. Jo sabia que ella 
no estava allí per atzar o casualitat. Amb el tou dels dits 
vaig  recórrer  les espatlles i  els  braços que un camisó 
deixava despullats. En arribar als canells vaig notar els 
talls esgarrifosos que l’havien dut al meu costat. En un 
exacerbat  sentit  de la  fidelitat,  la  Maria  havia tingut  el 
coratge  d’immolar-se  mitjançant  el  sublim  sacrifici  del 
suïcidi.  Tan aviat  com havia escoltat  la seva veu,  vaig 
tenir  la  seguretat  que també ella  havia  mort.  Però  en 
descobrir la forma com ho havia fet, vaig sentir que el 
dolor m’esquinçava l’ànima. Era una evidència de la crua 
realitat,  no  símbols  metafòrics  ni  falses  promeses. 
Aquelles ferides esfereïdores per on s’havia dessagnat 
fins a morir, eren la dramàtica prova de l’amor més gran i  
intens que el cor d’un home o d’una dona pot arribar a 
experimentar.
–Per què ho has fet, Maria? –vaig indagar afligit per la 
seva actitud-. Tenies tota la vida per davant. 
–Una  vida  sense  tu,  no  és  vida.  Calia  prendre  una 
decisió.  Som una  família,  per  tant  que  ni  la  mort  ens 
separi  –va  afegir  en  adonar-se’n  de  la  tristor  del  meu 
rostre.
–T’hagués esperat eternament –li vaig respondre amb un 
filet de veu.
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–Tres  dies  sense  tu,  ja  han  estat  una  eternitat  –va 
comentar amb sinceritat.
Havia passat tres llargues nits a l’espera d’un senyal que 
m’impulsés  a  banyar-me  sota  la  llum de  la  lluna  que 
refulgia a la badia. Mai hagués imaginat que fos d’una 
forma tan cruel i, alhora, tan romàntica. Em sabia greu 
haver arrossegat la Maria cap aquell tràgic destí, però a 
la vegada em sentia cofoi del que havia estat capaç de 
fer per amor, fent del nostre vincle quelcom etern. Era 
com devia ser, un marit i la seva esposa units en un destí 
comú per sempre, fins i tot més enllà de la mort.
Ella mirava aclaparada la llum somorta de la lluna que 
refulgia  com  un  mirall  a  l’aigua.  Durant  molts  anys 
m’havia  escoltat  contar  la  llegenda  de  les  ànimes  en 
pena  que  esperen  redimir-se  a  la  badia  dels  Alfacs. 
Suposo que sempre havia pensat que no era més que un 
faula del costumari popular català, pròpia d’un poble petit 
on gairebé mai no ocorria res d’extraordinari, i era precís 
inventar alguna cosa irreal, poc tangible, per alimentar el 
foc de la il·lusió de la canalla i engrescar la imaginació 
dels adults.
Vaig  agafar-la  de la  mà i  ella,  manyaga,  es va  deixar 
guiar fins a la vora del mar.
–Ets el  senyal que esperava. Ara comprenc perquè no 
podia marxar sense tu, tot i no saber que haguessis mort 
–vaig anunciar emocionat.
Ella  no  va  respondre.  S’afanyà  a  desprendre’s  del 
camisó. A continuació, nua i virginal, va treure’m la bata i 
em va prémer la mà abans de dirigir-nos cap a l’aigua de 
la badia amb parsimònia. El mar brillava com una veta 
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d’antracita,  on  el  pampallugueig  de la  lluna resplendia 
amb més força que mai. 
Vam mirar-nos de fit a fit com una parella d’enamorats 
per sentir bategar els nostres cors, com si encara fossin 
dins el  pit.  Un moment màgic només comparable a la 
primera vegada que ens besàrem a la revetlla de Sant 
Joan, feia més d’una dècada. 
Ens vam abraçar tancant els ulls,  convençuts que ben 
aviat despertaríem plegats. Vam estimar-nos per darrer 
cop a punt de travessar el llindar del terrenal.
Milions d’espurnes iridescents ballaven al nostre voltant. 
Però no era cap reflex qui els emetia, sinó els nostres 
cossos translúcids, vaporosos, que s’esvaïen en la fulgor 
de la lluna en una lleugera boirina que ens invitava a 
emprendre un somni d’amor etern.
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