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Quan la Maria tenia vuit  anys li van trencar el  cor per 
primera i última vegada. En Quimet li va dir que no li faria 
mai més un petó i ella va arrencar a córrer perquè ningú 
la veiés plorar. Corria amb el cap baix i les llàgrimes no li  
deixaven veure on anava. Les cases i els cotxes de la 
ciutat  van  quedar  enrere,  el  camí  va  anar-se 
transformant en terra i fang, i, quan va aixecar la mirada, 
va  veure,  sorpresa,  que  era  enmig  d’un  camí  que 
travessava una immensa planúria blanca i groga.
“Si que he anat lluny”,  va pensar, sanglotant, eixugant-
se els ulls amb el final de la faldilla del seu vestit vermell.
 Se li  va anar  aclarint  la  vista  i  es van anar  perfilant, 
enmig d’aquella estora blanca, tiges, pètals i cors grocs 
de margarides que es barrejaven al final, a la llunyania, 
amb els núvols blancs i juganers de l’horitzó. Una forta 
aroma vegetal viatjava amb el vent lleuger que pentinava 
les flors, que es tombaven unes cap a les altres com si 
es diguessin secrets a cau d’orella.
Amb el desengany, el plor, i el prat infinit de flors, a la 
Maria li va semblar que somiava:
“No  pot  ser  de  veritat.  Segur  que  tot  això  no  està 
passant.  Segur  que  en  Quimet  no  m’ha  dit  que  no 
m’estima.”
Una mica més animada, la nena va anar saltant fins on 
començaven les flors i  es va deixar  caure a terra.  Els 
genollons i els palmells de les mans se li van tenyir de 
verdet.  Normalment  hauria  procurat  no  embrutar-se  el 
seu vestit blanc per evitar que la seva mare la renyés, 
però  ara  tenia  una  altra  cosa  al  cap;  treia  la  llengua 
mentre arrencava una margarida.  La flor,  al  seu puny, 
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semblava enorme, desproporcionada. La va fer girar amb 
els seus ditets, i se la va encarar com si el cor groc fos 
un rostre i li volgués parlar. Després, amb  delicadesa, va 
pinçar  entre  el  polze  i  l’índex  un  dels  grossos  pètals 
blancs i lentament, molt lentament, va anar estirant. La 
margarida es va inclinar cap a ella com si fes que sí amb 
el cap molt a poc a poc.
―M’estima...-xiuxiuejava  la  Maria  al  mateix  temps, 
deixant la darrera síl·laba en suspens.
Un so plàstic que amb prou feines es va sentir i el pètal 
va  cedir  i  va caure a poc a poc,  com si  s’enfonsés a 
l’aire, a davant de la faldilla bruta de la Maria. La flor, a la 
mà, es va adreçar amb moviments oscil·latoris, elàstics, 
fins a tornar a quedar erecte, però la nena va agafar un 
segon  pètal  i  el  va  estirar  amb  força  fins  que  es  va 
despendre.
―No m’estima...
La  cara  de la  margarida,  amb part  de  la  seva corona 
blanca ja despresa, semblava més trista.
―M’estima...-va tornar a dir la Maria.
Al cap de poc, a la seva mà dreta hi havia el darrer pètal 
de la flor i ella va concloure:
―No m’estima!
Enrabiada,  va  llençar  la  primera  margarida  que  havia 
deixat nua i en va arrencar una altra.
―No pot ser!-va dir, sentint que les llàgrimes li tornaven 
a pujar als ulls.
Mentre anava estirant  pètals  li  semblava veure,  enmig 
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d’aquell groc,  la cara de fàstic d’en Quimet, amb els ulls 
blaus  plens  de  menyspreu  e  indiferència,  i  tornava  a 
sentir aquelles paraules seves tant cruels: “Ja no et vull 
fer més petons, tonta, Marieta tonta...”
―M’estima no m’estima- anava dient la nena, serrant les 
dents. Ni es va adonar que s’havia mossegat la llengua i 
el gust metàl·lic de la sang li omplia la boca però, tot i 
així, anava arrencant i dient: -M’estima no m’estima...- i a 
la fi, va cridar: -. No m’estima!
La segona margarida va creuar l’aire per anar a caure al 
mig del fang del camí i la Maria ja n’estirava una altra. 
Per  fer-ho,  havia  avançat  uns  centímetres  de  genolls, 
sense aixecar-se, aixafant a sota la faldilla vermella la 
primera flor que havia matat.
―M’estima  no  m’estima...  m’estima  no  m’estima... 
m’estima no m’estima...
El  què  havia  començat  com  el  joc  d’una  nena  trista 
s’anava transformant, sense que ella se n’adonés en un 
ritual obsessiu; pètals i més pètals, flors  nues i més flors 
nues,  tiges  i  tiges,  anaven  caient  al  prat.  La  Maria 
deixava  un  rastre  de  destrucció  i  mort  al  seu  pas; 
dibuixava una estela erràtica de blanc, groc i verd prat. 
La nena, amb el seu vestit vermell, era ara una taca roja 
enmig del blanc, una petita ferida que avançava a poc a 
poc, però de manera implacable, una estona cap a cada 
un dels punts cardinals. Una vegada i una altra destruïa 
una nova flor per provar de canviar el resultat d’aquella 
cerimònia infantil  i,  amb aquesta, el  què ella creia que 
havia  de  ser  el  seu  destí,  però  de  forma  invariable, 
concloïa, rabiosa:
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―En Quimet no m’estima!
Va ser inútil que mirés de canviar la manera de comptar; 
tant si  començava dient “m’estima” o “no m’estima”, la 
flor que tenia a les mans tenia els pètals justos, fossin 
parells o senars, per desenganyar-la.
―No m’estima!- deia -No m’estima!
Estava  tant  neguitosa  que  fins  i  tot  quan  volia  fer 
trampes,  comptant  abans  de  començar  aquella  cançó 
enfadosa,  s’equivocava,  i  el  resultat  acabava estant  el 
mateix:
―No m’estima!-xisclava sense parar.
Tornava  a  plorar però  ja  no  ho  feia  per  amor  o  per 
desengany. Va apartar la mirada de la última margarida 
que l’havia frustrat per dirigir-la cap al mar de cares d’en 
Quimet  que  era  aquell  prat  ple  de  flors.  Els  núvols 
s’havien  mogut  i  semblaven  més  grisos.  S’anava  fent 
fosc  i  la  extensió  blanca  s’emblavia  per  prendre  una 
aparença espectral.  L’aire era fred, glaçat,  i  s’escolava 
per  entre  la  lleugera  roba  del  vestit,  posant-li  pell  de 
gallina a la nena i fent-la tremolar. Però a ella tant li feia: 
arrufava les celles i els llavis se li corbaven. Havia decidit 
seguir fins que aquelles flors maleïdes li  diguessin que 
en Quimet l’estimava a ella i només a ella.
Es va fer de nit i la María s’havia endinsat tant al camp 
de margarides, repetint aquell ritual sinistre, que ja tenia 
els dits tremolosos i els llavis morats. S’estava congelant. 
Havia  recorregut  tants  camins  diferents  anant  i  venint 
sobre els seus genolls,  que, si  hagués estat capaç de 
pensar en quelcom que no fos estibar pètals, se n’hauria 
adonat de que estava perduda i de que no seria capaç 
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de tornar a casa.
―M’estima, no m’estima, m’estima, no m’estima...
I  enmig  d’aquella  fosca  només  trencada  pel  blanc 
fantasmagòric  de  les  margarides  s’anava  sentint  una 
veueta furiosa que deia, cada vegada més baixet:
―No m’estima! No m’estima! No m’estima!
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