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Dins la ficció de la vida prest haurà acabat el viatge i no 
ens haurem adonat compte... Passam ràpid per la vida i 
dels quatre dies que tenim, ja només ens queden dos. A 
la distància enyor els moments viscuts amb tu. Ara que 
ets amb mi m'agradaria estudiar el teu cos i voldria posar 
el  meu cap al  damunt  de  la  teva  vulva,  però  no puc. 
Guaito per la finestra de l'habitació i mir la mar. Tot em 
confon i  al  meu costat tots els colors agafen tonalitats 
diferents. El cel és més clar que mai. Voldria escriure les 
darreres lletres, evocar el darrer manuscrit que he escrit 
o que he llegit. No record què va ésser el darrer que vaig 
escriure, però ara ja no té sentit, no té importància. Et mir 
i sé que si pogués enyorar-te...quan hagi marxat ho faria. 
Em fa por  estar  lluny de tu...  Mireia.  S'han acabat  les 
hores, els minuts, els segons com ja deia Baudelaire. 
T'imagino a  la  platja,  tu  estas  allargada i  llegeixes un 
llibre  mentre  t'observo.  S'entreveuen  les  lletres  quan 
passes pàgina. La mar batega amb força i jo tenc mal de 
cap.
-I si la gent deixàs de tenir mal i  de morir? -et deman 
Mireia.
-Tot seria caòtic! -em dius i ni tant sols em xerres.
El cel i la mar s'ajunten i es fonen amb l'horitzó. Eduard 
que  té  tres  anys  juga  amb  un  poal  gran  que  omple 
d'aigua i d'arena. Tot just després pega cops a una pilota 
de plàstic sense amollar el poal. Vol fer massa coses, té 
poca destresa per fer-ho tot  junt  i  es cau dins l'aigua. 
Quatre  amics  de tres  anys  s'hi  acosten amb els  seus 
poals  i  els  seus  gambaners.  Comencen  a  cridar  i  a 
barallar-se per tenir el  poal que té Eduard, i  que és el 
més gran. Les ones de la mar arriben a la vorera de la 
platja, la remor de la mar es sent i dona tranquil·litat.



-És el meu aniversari... -crida Eduard- jo he de tenir el 
més gran! -replica Eduard als seus amics.
Inicien una baralla motivada pel poal que els deixa el cos 
recobert d'arena i als quatre amics barallats amb Eduard. 
El grup de nins petits s'introdueix a l'aigua i comencen a 
jugar al mateix temps que donen l'esquena a Eduard i el 
deixen  sol.  Els  menuts  deixen  els  poals  abandonats 
damunt  l'arena  i  a  n'Eduard  tot  sol  i  sense  amics.  Al 
costat un pare ensenya al seu fill a jugar a futbol.
Un jove anuncia que vendrà  mojitos a la platja. A baix 
d'un para-sol na Laia, una mare atlètica amb la pell negre 
que va tenyida de ros menja una pera. En Toni el seu fill  
de  quatre  anys  es  puja  damunt  de  la  seva  panxa. 
Recorre el seu cos i l'acaricia suau. Tot d'una baixa per 
fer-li  pessigolles als  peus. Se'n riu  i  torna a pujar-hi  a 
damunt. Escolta el seu cor bategar. 
El vigilant observa la mar mentre la seva al·lota l'espera. 
Passa un home negre que ven ulleres de sol a la platja. 
Està mort de calor i cansat de passejar sense guanyar 
més que deu euros en tot el dematí. Un home blanc li diu 
a Toni, que està damunt la seva mare:
-Mira un home negre com tu!-
La seva mare respon mentre aguanta la pera:
-Ell sap cóm són les coses realment!- reprèn enfadada.
El  nin baixa de damunt la seva mare i  li  diu a l'home 
blanc:
-Jo sé com són les coses... amb la suor d'Àfrica tu ets 
aquí on ets!-
Mare i  fill  donen l'esquena a l'home blanc i  saluden al 
venedor  d'ulleres.  El  meu  mal  de  cap  s'esvaeix  i  tu 
passes la pàgina una altra vegada...



*****
Prest  ja  no  hi  serem  i  ja  no  tendran  importància  les 
imatges on sortim.
-I quina importància té tot realment?-
-Cap!- em responc a mi mateix.
Realment tot està al teu cap. La padrina (l'àvia) Maria i el 
padrí (l'avi) Jaume ja no hi són, i sortien a la fotografia 
familiar.  Prest  ja  no  quedarà  ningú  i  els  fills  dels  que 
apareixen  disfressats  de  prínceps,  dames  i  sevillanes 
hauran d'explicar qui eren els seus pares. Tal vegada no 
faci falta ni això, perquè la imatge acabarà arraconada a 
un calaix. 
-I la meva imatge?- el meu fill Abel explicarà qui era jo?-
La padrina Maria  era conscient  de  l'important  que era 
recordar  als  que ja  no hi  són.  La seva mare,  la  seva 
padrina, la seva germana surten a una imatge al costat 
d'una  nina  petita,  Àngela.  Aquesta  era  l'única  que 
quedava  viva  quan  jo  era  un  nin.  Jo  vaig  conèixer  a 
Àngela quan ella ja tenia 60 anys, tres filles i nou néts. 
Sempre que la veia evocava aquella nina entremaliada, 
riallera  i  envoltada  per  tres  generacions  de  dones. 
Sempre he enyorat que la meva àvia estas a la imatge.
-Tu on eres?- li demanava
-No hi som August, però hi ha la meva germana, una filla 
seva, mu mare i sa padrina.
Quan va morir la meva padrina, vaig mirar la imatge i per 
primera vegada vaig tenir la sensació que ella era més 
present  que  mai  amb  les  dones  de  la  seva  família, 
perquè ella en formava part d'elles i sempre havien estat 
en la seva ànima. Sense la meva padrina cap d'elles en 
el no-res no tendria sentit. 



*****
Són les vuit del dematí i al moll de Palma tot és ple a 
rebentar de gent que parteix a algun lloc amb vaixell, la 
majoria a Eivissa. El  meu fill  Abel és entre ells a punt 
d'anar d'acampada quinze dies a l'illa pitiüsa. Una mica 
més  enllà,  al  passeig  Marítim  tot  es  desvaneix  i  és 
decrepit. Na Sabrina balla recolzada a un cotxe mentre la 
seva  amiga  s'embolica  amb  l'al·lot  que  ha  conegut 
aquella mateixa nit. Ella no ha triomfat i balla al mateix 
temps  que  sent  que  molesta  a  la  parella.  Com  més 
intenses són les besades, ella balla amb més ànsia. Hi 
ha molts joves que caminen pel passeig i per cada part 
de la seva pell pareix que ha de sortir l'alcohol que han 
begut durant la nit. Fan mala cara i pareixen cansats. Al 
moll  de Palma el  meu fill  Abel  mira admirat  a la seva 
monitora:
-I en Pedro no vendrà?-
-Ara ve-
Abel  comença  a  enrevoltar  a  la  seva  monitora  per 
mostrar-li la seva alegria. Té els ulls marrons molt oberts 
i li brillen. Es subjecta la seva jaqueta blava i comença a 
córrer  pel  moll.  En Pedro,  un  monitor  arriba  i  Abel  es 
queda quiet al seu costat. Pedro que té uns vint anys du 
penjada la  seva guitarra.  Es posa al  costat  i  li  fa  una 
carussa. El petit es sent més realitzat que mai. Sap que 
entre els dos hi ha una complicitat molt gran, somia en 
tocar la guitarra tant bé com ell. En Pedro l'acompanya 
sovint als seus jocs i Abel des que l'ha vist no ha aturat 
de riure i botar per l'estació marítima. 

*****
Dins  el  seu  cotxe  i  uns  nins  petits  juguen  al  devora. 
Estan davant ca meva. A la porta hi  ha na Mireia que 



nirviosa demana auxili i espera que venguin els serveis 
d'emergència.  La  parella  pareix  no  escoltar-la.  Els 
serveis d'emergència aparquen al darrera del cotxe de la 
parella  i  Mireia  es tranquil·litza.  Mercè dubta si  baixar, 
però continua besant a Albert com si no escoltàs res. Al 
mateix moment, al mateix carrer i pràcticament davant la 
meva finestra es viuen realitats en paral·lel. Jo dic adéu 
a la vida, en canvi per Mercè i Albert l'essència de la vida 
es dibuixa eufòrica. Després de vint-i-cinc anys com a 
periodista  d'un  diari  local,  sense saber-ho he escrit  el 
meu darrer titular. He marxat de la vida sense poder-te 
dir a tu, Mireia totes les vegades  que desitjava a mitja 
conversa fer-te l'amor. Aquelles velles paraules que no 
me atrevit a dir-te mai i ara queden enlaire. Jo sempre he 
intentat  aprofitar cada  somriure  com  el  darrer  i  cada 
besada  com  un  alè  que  em  donava  més  força.  Però 
Mireia  mai  t'has  atrevit  a  deixar-te  besar.  Els  serveis 
d'emergència deixen el meu cos mort damunt el meu llit. 
Just davant de ca meva Albert i Mercè es diuen paraules 
d'amor tendres conscients que els passa per devora la 
mort, però no els importa.


	El renou de la mar

