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Eren les vuit del vespre. Un 18 de juny, de temperatura 
càlida i suau. La Zia mirava captivada l’horitzó des del 
balcó de  la seva cambra  de  l’hotel  .  La  vista  era  de 
somni.  El  blau del  ma  fins a la llunyania i  les pedres 
mil·lenàries de l'amfiteatre romà als peus. Un mes abans 
no s’ho hauria  pogut  creure.  Aquelles vacances sense 
planejar que la varen portar a un punt de la Península 
Ibèrica des de la llunyana Turquia, eren  ara una realitat.
Havia sortit d’Ankara a contracor dels seus pares. La Zia 
amb  vint-i-dos  anys  complerts  estava  cansada  de 
l’estricte  control  patern.  Tantes  vacances  a  la  costa 
d’Anatòlia, tants vespres de no poder sortir amb amics i 
amigues la van fer plantar cara als seus i després d’una 
forta discussió, prengué la determinació de sortir sola a 
gaudir  de  dues setmanes de llibertat.  Amb diners  que 
tenia guardats d’estalvis sota el matalàs, va trucar un taxi 
i  agafà  el  primer  vol  que  sortia  cap  a  la  llunyana 
Barcelona.  Ciutat  molt  coneguda  per  el  seu  equip  de 
futbol, per un estrambòtic  temple inacabat que tornava 
bojos  als  turistes  japonesos  i  per  la  seva  llengua 
minoritària  però  molt  antiga.   Mentre  volava,  aprofità 
aquelles  4  hores  per  pensar  què podia  fer  en  arribar. 
Tenia  una  única  adreça  electrònica  de  missatgeria 
instantània  i  es  plantejà  contactar-la  al  primer  lloc  on 
trobés Wi-Fi. La Zia no anava enlloc sense el seu portàtil. 
Ella, internet i passaport formaven part d’un alliberament 
que feia temps que buscava.
Després d’aterrar  a l’aeroport de Barcelona, passada la 
immigració, la Zia va sentir com si una nova atmosfera 
l’envoltés. Es respirava llibertat, inclús diria que un cert 
aire  d’amoralitat.  Les  dones  es  movien  per  Barcelona 
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amb  desimboltura  i  els  seus  vestits  eren  molt 
desenfadats.  Per una noia turca aquell  mon, se li  feia 
una mica estrany.
Va  agafar  una  cambra  en  un  hotel  de  la  Rambla  de 
Catalunya. Estava cansada  i decidí que una dutxa i un 
sopar la referien del tràfec del viatge. Més que tràfec el 
que  patia  era  l’estres  que  li  havia  produït  l’acalorat 
enfrontament amb el seu pare.
Un cop es va trobar passejant pel carrer ple de gent, es 
sentí  millor.  Havia  escrit  un  correu  al  seu  contacte 
barceloní i n’esperava una resposta. En Pau li va oferir 
compartir el seu estudi a l’Eixample però insinuant-li una 
possible relació. La Zia preferí més acceptar només un 
sopar a una pizzeria que anar directe al  llit  d’un home 
que,  a  fi  de  comptes,  només  coneixia  de  xatejar. 
Practicar  el  sexe  no  era  prioritari  per  una  noia  que 
buscava  afirmar  la  seva  personalitat  i  gaudir  d’una 
llibertat  que  només  la  trobaria  lluny  de  la  figura 
protectora d’un home. 
Una pizza i  una copa de vi  la van fer sentir  com una 
intrèpida viatgera. En Pau era bon conversador i  la va 
ajudar a fer un itinerari per Barcelona però el que la Zia 
realment volia era conèixer l’antiga Tàrraco. 3 dies més 
tard un tren molt ràpid la deixà al seu destí. 
Pedres, pedres que parlaven la van captivar. La Zia es 
meravellava i decidí que aquell sí que era el destí que 
ella volia. La tan anomenada Tàrraco era història a cada 
pas que feia i aquell blau del mar era un regal per a la 
vista.
Aquell vespre  va adormir-se amb el balcó obert. La llum 
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de la lluna amb els seus raigs sobre el mar li va semblar 
de conte de fades. Mentre aclucava els ulls, s’inicià un 
màgic somni que l´acompanyaria en tot el temps de les 
seves vacances.
Aureli, vestit amb la toga i bru del sol, li atansava la ma. 
La Zia, amb els seus rínxols caient-li per damunt  de la 
túnica,  somreia  mentre  donava  la  mà al  patrici  que  li 
ensenyava  la  monumental  ciutat  de  l’imperi  Romà.  La 
visita  era  a  l’amfiteatre,  al  costat  d’aquell  mar  que 
semblava  brillar  amb  tanta  llum  i  profunditat.  A  les 
grades, un ple total.  A l’arena un silenci  de mort.  Més 
enllà, el poder d’un imperi sense fi. Entre l'Aureli i la Zia 
una atracció total que havia sorgit als peus de la muralla 
que  envoltava  la  ciutat  romana,  port  de  mar  i  centre 
comercial  a  l’oest  de  la  Mediterrània.  Asseguts  i 
enamorats  contemplaven  com  els  atlètics  gladiadors 
lluitaven entre  sí.  La sang va  tenyir  el  terra  donant  al 
poble el plaer sanguinari al que se l’havia acostumat. Ella 
va posar-se pàl·lida. Un nus a la gorja li impedia parlar 
però la seva ment buscava aturar la visió d’aquell brutal 
espectacle i, ja que no podia parar-lo del tot com el seu 
cor  volia,  en  va  intentar  fugir.  Però  fugir?  Què  diria 
l’Aureli? Les seves armes de dona li donaven poder, un 
poder que era invisible però que tenia molta força sobre 
un home enamorat i amb la libido excitada per la sang 
que s’escolava a l’arena.  Un tirant de la túnica beix li 
caigué  de  l’espatlla.  Ella,  amb  aire  tímid  i  aparentant 
vergonya,  mirà en Aureli,  que ho havia notat.  Tenia la 
mirada clavada a l'inici del profund escot davanter. Una 
encaixada  suau  de  ma  i  un  sospir  van  convèncer  al 
patrici que era millor deixar els gladiadors amb  els crits 
de  violència  i  apropar-se  a  la  seva  vil·la  situada  no 
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massa lluny  d’allà per gaudir  d’una tarda més íntima, 
assaborint les mels d’ una bona taula, un bon vi  i  una 
bona companyia.
Mentre  caminaven  entre  oliveres  i  ametllers, 
acompanyats  pel  soroll  ininterromput  de  les  ones  del 
mar, a l’arena de l'amfiteatre hi morien joves lluitadors. 
Ells,  en  canvi,  eren  afortunats.  Gaudien  de  poder,  de 
benestar i  de joventut però no sabien que aquell  plaer 
que acabaven de descobrir podia ser massa efímer. La 
Zia era casada. L’Aureli ho desconeixia. L’havia conegut 
al voltant de les muralles però no sabia qui era ni d'on 
venia. N’havia quedat captivat a primera vista i tampoc 
va voler preguntar què hi feia a Tàrraco. El silenci que en 
ocasions compromeses és el  millor  company, va fer la 
resta.  Si  no  sabia  d’ella,  mai  es  trencaria  la  màgia 
d’aquell moment.
Arribats  a  la  vil·la,  la  conversa  era  fluida,  les  carícies 
dolces i els ànims encesos. Al jardí, que ocupava la part 
central,  no  hi  havia  cap  servent.  El  patrici  tenia 
instruccions  molt  concretes  perquè  quan  rebés 
companyia  femenina   no  el  molestessin.  La  Zia  va 
observar la verdor de l’entorn així com les safates plenes 
a vessar d’aliments que ella no havia tastat des de feia 
molt de temps. L’Aureli li va oferir asseure's al sofà i allà, 
tot besant-la, li  digué a cau d’orella "Zia, preciosa com 
una  deessa,  vull  estimar-te  fins  que  surti  el  sol".  El 
somriure de la Zia era un sí però en el seu interior una 
veu li deia "No Zia , no pots estimar aquest home, no es 
dels  teus".  Obviant  la  veu  i  els  consells  de  la  seva 
consciencia  la  jove  s’abandonà  a  la  dolçor  de  ser 
estimada. De sobte, però, un aldarull molt fort es sentí al 
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carrer.  Els  dos  amants,  sobresaltats,  es  van  mirar  i 
tement el pitjor, van córrer en direcció al penya-segat que 
els separava del mar i sense ni pensar s’ho, plegats, es 
van llençar cap a la profunditat del blau del mar. 
Amarada de suor i esglaiada, la Zia va obrir el llum de la 
tauleta de nit. Va mirar l’hora i, al mateix temps, va tancar 
el finestral. Mirà cap a l’amfiteatre que li va semblar més 
familiar. Una sensació molt forta la va portar a observar 
intensament les restes del que havia estat aquell lloc. Un 
calfred la va recórrer de dalt a baix i  alhora sentí com 
una pèrdua de quelcom bonic. Tornà cap al llit però no 
podent adormir-se, va començar a llegir una revista. Els 
seus  ulls  no  podien  captar  les  formes  de  les  lletres. 
Figures anònimes,   desconegudes li  omplien la ment  i 
d’entre  elles  en  sobresortia  una.  Era  un  xicot  de  pell 
torrada amb un bonic somriure. La Zia no entenia res. Es 
començava a posar nerviosa i decidí que lo millor fora 
llevar-se i sortir a donar un tom.
Tarragona dormia. El vigilant de l'hotel, en veure-la sortir 
a trenc d’alba, li va preguntar si li calia un taxi. Ella ho va 
agrair però va respondre que no, que només volia anar a 
la platja.  Va mentir,  doncs el  seu objectiu era entrar a 
l'amfiteatre romà malgrat no estava obert. Una intuïció li 
deia que anés allà a aquella hora. Com va poder, hi va 
entrar i allà, en mig del silenci més absolut, va asseure´s 
i va contemplar l’arena ara nua i reposada. Ni lluites, ni 
sang, ni crits. El lloc era solemne però serè. A la Zia els 
ulls  se  li  van  omplir  de  llàgrimes.  Un  plor  com  a 
homenatge a tant dolor i a tanta mort. I, mentre buscava 
un mocador per eixugar-se-les,  va notar que darrera seu 
es movia alguna cosa. Un esglai li va recórrer el cos de 
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dalt a baix, potser uns captaires l’havien seguit i li farien 
ves a saber què. Es girà, protegint-se amb les mans. No 
va veure a ningú. Només es movien unes plantes més 
enllà. Respirà ben profundament per tornar a emprendre 
el retorn cap a l'hotel. No havia fet més de 4 passes quan 
notà  un  alè  al  seu  costat.  Aquesta  vegada  no  es  va 
esglaiar ni  sorprendre. El va reconèixer i  va allargar la 
ma cap a la direcció d’on venia. Va sentí com li premien 
molt  fort i un benestar profund la va envair tota. Mirà de 
nou l’hotel. Pensà en el retorn a Turquia i, dirigint la vista 
cap uns metres més enllà, va veure les restes d'un xalet 
que  miraven  el  mar.  Decidida  a  no  perdre  la  felicitat 
d’aquell moment i amb la mà ben estirada, començà a 
córrer en direcció al mar i com si una força la guiés no va 
dubtar  a  observar  aquell  petit  espadat.  El  mirà  amb 
respecte però amb intensitat. Semblava que les pedres li 
parlessin.  La  Zia  ho  va  recordar  tot.  Era  el  lloc  on 
reposaven els dos enamorats del somni.  El somni era 
real.  Tan  real  com  la  Tàrraco  moderna  que  encare 
dormia i la convidava a quedar-se.
Després de 2 hores llargues i quan l’escalfor del sol ja 
començava a notar-se, la Zia va emprendre el retorn a 
l’hotel amb un grapadet de sorra a la ma i unes pedres a 
la butxaca dels seus texans. Les pedretes no les havia 
agafat ella. Les hi havien posat. Ella sabia qui i, aclucant 
els ulls, n’estava orgullosa.
Una setmana més tard els sentiments que la lligaven a la 
seva família i el sentit de responsabilitat envers la feina 
la  van  portar  de  nou  cap  a  l'aeroport  de  Barcelona. 
Mentre  l’avió  s’enlairava   tot  desapareguen  entre  els 
núvols,  la  Zia  va  recordar  aquell  estiu  a  Tarragona, 
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l’antiga Tàrraco romana, com un estiu que no podria mai 
esborrar del seu record.
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