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La realitat no és altre cosa que 
la capacitat que es té d’enganyar els nostres sentits.

Albert Einstein

No si us plau, altre cop no, ja tornava a estar millor, no 
potser, no potser. Respira, inspira, respira, inspira...  no 
passa  res,  no  passa  res.  Maleïda  angoixa!  Per  què 
sempre m’has de venir a tocar els nassos? No ploris, no 
ploris, aquest cop no vessaràs ni una sola llàgrima, no 
val la pena, no s’ho mereix... merda! Ja està a la meitat 
de  la  galta...  ja  no  hi  ha  res  a  fer,  deixa’t  anar.  Ja 
coneixes  aquest  sentiment...  relativitza’l,  relativitza’l, 
saps que no el podràs vèncer, però intenta relativitzar-lo. 
No alliberis la teva ment,  controla-la.  Pensa que estàs 
enmig de l’oceà, navegant en un veler empès pels alisis. 
Hi ha un munt de dofins a proa, jo sóc un d’ells... Sembla 
que para.
Què deu estar fent ara? Fa dos dies que no m’envia cap 
mail. L’hauria d’engegar a pastar fang, mira que ho he 
intentat vegades, però al final sempre acabem continuant 
aquesta història d’amor clandestí,  no és això el  que jo 
vull... però és tan dolç quan vol.
S’estirà al sofà i obrí un dels calaixets que tenia dins la 
seva ment per poder escrutar amb detall  aquell  record 
guardat a la memòria. ‘Amb tu em sento lliure per ser qui 
sóc hem sento còmode. Comprem-nos una cabanyeta al 
mig del bosc on puguem anar a viure.’ I amb aquelles 
paraules ho deixà tot enrere per estar amb ella. Van anar 
a viure junts, al principi ella no les tenia totes, però dia 
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rere dia s’anà enamorant. Tenien la mateixa manera de 
viure i entendre la vida. Li explicava històries on ell era el 
rei  i  ella  la  reina.  Era  com  si  tornessin  a  ser  dues 
criatures,  sense  por  de  res,  podien  somiar  i  volar  tan 
amunt com volguessin, eren a Neverland.
Sense ella voler-ho la seva ment obrí el calaix del dia en 
què Neverland s’esmicolà davant seu. El dolor d’ella els 
eclipsà i tot tornà a agafar aquells tons grisos entre el tot 
i  el  res  del  món  real.  ‘Torna  amb  ella,  l’amor  entre 
nosaltres dos és mes gran que qualsevol possessió que 
pugui existir’. – Quina frase més utòpica li vaig dir, pensà 
mentre  s’aixecava  per  anar  a  buscar  un  gelat  del 
congelador, només una persona que no tingui sentiments 
o que no sigui humana se la podria creure. – Però en 
aquell  moment van creure que l’amor entre ells tot  ho 
podria vèncer. No sabia que per molt bona voluntat que 
hi poses acabaria caient en un pou profund i gèlid, que el 
cor se li acabaria glaçant i que a partir d’aquell dia tots 
els que intentessin escalar-hi es quedarien a mig camí. 
Ella intentà  construir  murs  entre  els  dos,  murs  que 
arribaven al  cel,  però no sabia que tenien una via  de 
comunicació, el mail.  I el primer mail arribà.
‘No hem puc imaginar una vida on tu no hi siguis, això no 
te perquè acabar, hem nego a perdre’t.  Podem quedar 
per dinar al teu pis?’.
Quanta esperança dugué aquest primer mail. Els dinars 
eren ràpids, i les abraçades eternes. Les seves paraules 
d’amor no s’acabaven mai. Encara eren a Neverland. No 
obstant,  Neverland s’esmicolava  de  nou  quan  ell 
marxava i ella no tenia mes remei que tornar a gelar els 
sentiments perquè no fessin tan mal.
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S’aixecà i  anà  corrent  cap  al  pc tot  parlant  amb  ella 
mateixa. Sí, altres vegades ja ha estat sense enviar-me 
mails.  No  passa  res,  per  molt  que  m’angoixi  sé  que 
acabarà tornant i em tornarà a abraçar i a dir paraules 
d’amor  senzilles  i  tendres  com  les  de  la  cançó. 
M’abraçarà dolçament, ens sentirem com no hem sentit a 
ningú abans. Per damunt de tot   ens estimem. I  quan 
això passi tot tornarà a la realitat de sempre. Passaran 
els  dies,  els mesos i  ens continuarem veient  i  enviant 
mails.  Va, en llegiré algun dels que tinc a favorits. ‘Mira 
aquesta peli, he pensat amb tu tota l’estona’, Que fort, 
s’abracen al sofà, es posen a mirar una peli i pensa en 
mi?, ‘Ets la meva llum, la meva vida’, ‘La teva felicitat és 
la meva’, ‘Neverland?’, ‘Gràcies per fer de cada dia una 
nou somni’.
Com  resistir-me  a  tots  aquests  mails?  Està  clar  que 
m’estima.  Però  a  ella també.  És  tot  tan  volàtil.  Ella 
encara  està  malament,  no  para  de  trucar-lo  en  tot 
moment, de controlar-lo. Tot i això ens continuem veient i 
escrivint mails prometent-nos amor etern, el nostre amor 
és infinit, així m’ho diu ell sempre.
Saps que et dic, s’ha acabat el bròquil! Jja n’hi ha prou. 
Jo no puc continuar  així.  Porto  tot  el  cap de setmana 
enviant-li  mails  i  ni  em  contesta.  Aquesta  història  ha 
arribat a la seva fi, si ha tornat amb ella ara que l’aguanti. 
Vaig a fer-li un mail.
‘Joan, ja no puc mes, això s’ha d’acabar. Aquesta no és 
la vida que jo vull viure. T’estimo molt i sé que m’estimes, 
però jo no puc continuar esperant eternament a que us 
adoneu que esteu vivint una il·lusió. Esteu vivint en un 
passat que no tornarà, les persones no canvien, ni ella 
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ho farà ni tu ho faràs. Però si és el que vols, endavant. 
Jo no puc continuar  d’aquesta  manera.  ’ Li  adjunto  la 
cançó que tinguem sort. Enviar.
Ja està, ja està fet... no vinguis angoixa no vinguis. Bé, 
vine  si  vols,  però  estic  completament  convençuda  del 
que he fet. Sóc prou forta per continuar endavant sense 
ell. Sí, el mes passat vaig fer un mail igual, però ara per 
molt que insisteixi no cauré, no,  no tornaré a caure entre 
els seus braços.
Ping!, Mail. ‘Estic molt ocupat, treballant, penso molt en 
tu, recorda que t’estimo!’
Sí! Pensa en mi, encara hi pensa. Ara a matar les hores, 
segur que me’n envia un altre amb mes contingut d’aquí 
una estona. Almenys he aconseguit calmar l’angoixa.
Ping!, mail. El cor hem va  a cent, propaganda... Això no 
pot acabar bé de cap manera, ho hem de tallar. És un 
àngel o un dimoni? Al final, crec que ens enganya a les 
dues, no hauria de ser ella la seva llum? I si a ella també 
li  diu  tot  això  que em diu  a  mi?  Estic  transformant  la 
realitat! A mi m’agrada la meva realitat, però i si no és la 
veritat?.  Necessito  parlar  amb algú  més de tot  això  o 
pararé  boja.  Però  no  ho  entendran,  el  jutjaran  i  em 
jutjaran a mi. La Maria, ella és la única que ho pot arribar 
a  entendre.  Va  sí,  provaré  d’explicar-li,  segur  que  ho 
entén. La truco.
‘Baixa  de  la  lluna,  no  veus  que  no  està  aquí,  al  teu 
costat?’
‘Això és igual, a la meva ment sempre hi és i sempre hi 
sóc jo a la seva’
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‘Com ho saps? que has entrat a la seva ment?’
‘No, m’ho ha dit’
‘Ja..  i  que et penses que li  diu a  ella? Desperta d’una 
vegada, pots tenir a qui vulguis, ets guapa i intel·ligent, 
pretendents no te’n falten!‘
‘Potser és simplement que tots volem el que no podem 
tenir. Jo el vaig deixar marxar, maleït sia!. I ara, ara ja és 
massa tard. Perquè el destí va fer que les nostres vides 
es creuessin?’
‘El que passa es que a casa seva s’hi afoga, no hi troba 
el que vol i per això ve amb tu, no dubto que t’estimi però 
si t’estima que estigui amb tu, no veus el preu que estàs 
pagant?‘
‘No,  el  que passa es que  ella es dèbil,  portaven mitja 
vida junts i  sap que sense ell  no se’n sortirà,  per això 
esta amb ella.’
‘A si? I que et fa pensar que tu te’n sortiràs? Perquè cada 
dia estàs més trista. Només cal mirar-te als ulls! No pots 
estar tot el dia pendent del mòbil de si arriba o no arriba 
un mail. No veus que estàs distorsionant la realitat, que 
fa amb les dues el que vol, que ella no pot triar però que 
tu si que pots? ‘
‘Vaja, això ha estat com si hem tiressis un gerro d’aigua 
freda... hi pensaré. Gràcies. Adéu.’
La Maria té raó, almenys jo se la veritat, sí, jo la se. Això 
m’hauria  de  servir  per  poder  triar.  Definitivament 
prefereixo ser jo i saber del cert el que passa. Necessito 
l’opinió d’un noi. En Carles, ell em parlarà amb sinceritat. 
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Li enviaré un mail i segur que em contesta ràpid.  Ping! 
Mail, és d’en Carles.
‘La veritat et pot fer mal, però sincerament jo crec que us 
estima a les dues. No conec al noi, però jo seria capaç 
d’estimar a dues noies! Una altre cosa és que elles ho 
acceptin o que fos capaç de satisfer-les. Probablement el 
pobre també ho passi  malament pensant en una quan 
està amb l’altre  i  amb l’altre  quan està amb l’una...  la 
qüestió és si tu pots viure amb això. Cuida’t princesa!’
Arggg!,  ens  vol  a  les  dues,  no  hi  ha  cap  dubte,  ens 
estima  a  les  dues.  No  pot  ser,  és  un  mal  tractador 
psicològic. Però qui hem creuria? Ja m’imagino l’escena. 
Miri,  jo abans era una noia plena de vitalitat  i  energia, 
però ara, ara no soc capaç ni de fer una truita, bé això 
depèn del dia. Si rebo un mail llavors li puc fer un rostit 
com el de l’avia, però si aquell dia no he rebut cap mail 
no em puc ni preparar un got de llet amb galetes. Hi ha 
dies que ho tallo tot, que no en vull saber res més però 
això encara empitjora més el meu estat d’ànim. Desprès, 
ell hem diu que li he destrossat el cor, que sóc la seva 
llum i que em necessita com l’aire que respira. I doncs 
clar, a mi no m’agrada fer patir les persones i jo també 
l’estimo. ‘Però a vostè l’han pegat? Violat?’
Va,  no  en  facis  un  gra  massa,  és  bo  com  un  àngel, 
sempre està al  teu costat.  Tot està dins teu, a la teva 
ment.  Es  hora  d’anar  a  dormir.  Les  dotze,  la  una,  les 
dues... Ping! Mail... propaganda, altre vegada. Les tres... 
ja somio. Les nou del matí, miro el mòbil, no hi ha mail. 
Passo  el  dia,  angoixa  no  vinguis,  porta  la  ment  a 
Neverland... sóc una princesa. Que bé, ja està. Surto a 
fer un vol amb la Sara. Les set de la tarda. Ping!, mail.
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‘Avui  mentre  treballava  ha  sonat  la  nostre  cançó  a  la 
ràdio i m’he re enamorat de tu, de cop tornava a estar a 
Neverland. Hi vaig sovint quan no estàs al meu costat, 
així  els  dies  són  mes  fàcils  de  passar.  Fem  una 
escapada el pròxim cap de setmana?.’
‘Perfecte! A mi em passa el mateix, desprès de pensar 
en Neverland tot és una mica més fàcil. Et trobo molt a 
faltar’. Enviar. 
Ja no hi havia angoixes, tornava a estar tranquil·la. No 
sabia  si  aquesta  història  acabaria  mai.  No  sabia  si 
sempre haurien de viure un amor clandestí o si algun dia 
ella veuria el gran engany i seria prou forta per deixar-lo. 
Potser algun dia ell les deixaria a les dues o ella enviaria 
el mail de l’adéu definitiu. Ara per ara, tornava a tenir els 
mails,  es  sentia  segura.  Només  tindrien  un  cap  de 
setmana,  però  com  sempre  l’aprofitarien  al  màxim. 
S’estirarien al terra de la terrassa de l’apartament davant 
el mar i tot mirant les estrelles començarien a descobrir i 
donar forma a noves constel·lacions. Junts tornarien a 
crear  una  de  les  seves  històries  per  viure  un  altre 
moment màgic que ja no podrien oblidar, que restaria per 
sempre més ancorat dins la seva memòria, guardat en 
un calaixet que obririen de tan en tan. No sabien què els 
hi ofereix el futur, però el que si sabien del cert, es que 
passes el que passes a ells dos sempre els hi quedaria 
Neverland.
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