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Quan ens vam conèixer tu encara eres una criatura. Ens 
portàvem uns quants anys però sabíem que això no tenia 
importància,  que  el  primordial  era  el  fil  d'amor  que 
havíem anat creant al nostre voltant, un fil  que es feia 
cada vegada més gruixut i ens relligava amb més i més 
força a mesura que ens anàvem coneixent.
Recordo que tres mesos després de cites i poemes cap 
dels dos no necessitava ja paraules per dir a l'altre el que 
pensava,  ens  havíem adaptat  a  la  perfecció  al  nostre 
llenguatge  corporal  i  sabíem  en  tot  moment  què 
necessitàvem i què ens mancava. A tu et mancava temps 
i jo necessitava veure't. Necessitava sentir-me segur en 
tot  moment,  havies condicionat de tal  manera la meva 
existència que no podia prendre cap decisió, per aliena a 
tu  que  fos,  sense  pensar  en  tu.  Volia  estar  sempre 
abraçant-te  i  llegint-te  els  meus  poemes  d'amor  i  de 
perversió,  de  batalles  i  guerres  perdudes,  de  victòries 
absolutes sobre tantes coses i volia que em cremessis 
amb els teus ulls blaus que em tomaven boig. Deu anys i  
seguíem igual, i era fantàstic.
Aquell dia d'agost et vaig convidar a prendre un gelat a la 
plaça per on passen els venedors de roses ambulant, on 
els  coloms  s'arremolinen  i  parrupegen  intentant  cridar 
l'atenció perquè algú els tiri molletes de pa; aquella plaça 
on, una nit també d'estiu, ens vam fer el primer petó.
Vas arribar a la cita un xic tard, com de costum, però a mi 
no m'importava que arribessis tard, és més, l'espera es 
feia interminable,  però el  saber que tu apareixeries de 
cop  i  volta  per  entremig  de  la  multitud  m'il·lusionava 
immensament.  Es  pot  dir  que  era  una  pràctica 
sadomasoquista que amb el temps s'havia convertit en 
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normal.
Normal, quina paraula. Recordes quants moments vam 
passar discutint sobre què era normal? Quan tu em vas 
conèixer jo portava barret i em vas mirar amb vergonya 
aliena. Com es que mai t'havies preguntat  per què no 
podem no ser com els demés? Poc temps després tu vas 
perdre la vergonya i també et vas arrencar les manilles 
que t'encadenaven al món de la gent normal i vas decidir 
començar  a  ser  diferent,  a  ser  única.  Et  vas  comprar 
aquelles  sabates  amb  dibuixos  d'animalets  de  tants 
colors, on de seguida t'hi vas posar un cordó de diferent 
color  a  cadascuna,  i  més  endavant  vas  començar  a 
practicar  amb el  maquillatge,  no  per  potenciar  la  teva 
bellesa,  cosa que era  totalment  innecessària,  sinó per 
alliberar-te de forma artística. M'encantaven els cors que 
et dibuixaves al  costat de l'ull  esquerra, dos o tres, de 
color vermell, de la mida d'una gota d'aigua.
Quan vas aparèixer fent esforços per escolar-te entre la 
gent, se'm va il·luminar la mirada, però de seguida vaig 
canviar l'expressió: vaig notar que alguna cosa en tu era 
diferent aquell dia, no sabia què, però sabia que hi havia 
una agulla enmig del paller, i em vaig preocupar, perquè 
ja des d'aquell moment vaig saber que quan descobrís 
què era el que havia canviat en tu, que per molt petita 
que fos l' agulla, quan l'acabés trobant em punxaria amb 
una fiblada de dolor.
Vas fer-me un petó als llavis somrient i et vas asseure 
amb els braços sobre les cames, com sempre. Ens vam 
quedar  una  estona  mirant-nos  fixament  als  ulls  amb 
amor, jo intentant dissimular la meva preocupació. Però 
va ser inútil, perquè al cap de poc tu vas anar esborrant 
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el  teu somriure preciós i  em vas preguntar si  passava 
alguna cosa. Sense pensar vaig respondre que no, que 
tot estava bé. Em vas mirar una mica escèptica i en un 
intent per canviar de tema vaig proposar de demanar els 
gelats. Vam cridar al cambrer i de seguida ens va portar, 
a mi un polo de gel i a tu una terrina de xocolata. Sempre 
demanaves el mateix, una terrina de xocolata. Era per 
això que jo sempre et deia noia de xocolata, per això i 
perquè eres la persona més dolça que coneixia.
Vam estar parlant del llibre que t'estaves llegint; era de 
Jung,  i  tu  em  preguntaves  el  que  no  havies  entès, 
sobretot  perquè t'encantava sentir-me parlar  d’allò  que 
més m'agrada, dels misteris de la vida i del pensament. 
Tu eres una de les poques persones que podia llegir la 
il·lusió i la passió que desprenien els meus ulls quan jo 
fluïa.
Diria que va ser quan et vas acabar el gelat quan vaig 
veure el  que havia estat buscant tota l'estona: l'agulla. 
Per fi l'havia trobat, i la fiblada va ser molt més forta del 
que m'havia imaginat: aquell dia t’havies fet la ralla als 
ulls. Déu meu, com pot ser que no me n'hagués adonat 
abans? Tu mai et fas la ralla als ulls perquè penses que 
distreu l'atenció d'una mirada sincera, que enganya, que 
és com portar un antifaç. Així doncs, per què? Per què 
aquell  dia  te'ls  havies  pintat?  No  havies  d'anar  a  cap 
festa ni  tampoc a cap esdeveniment  social  de relativa 
importància. Per què coi vas contradir els teus principis? 
No vaig gosar preguntar-t'ho.
Vaig preferir anar-me'n cap a casa. Tenia por que en un 
moment donat, el subconscient em traís i discutíssim per 
culpa  d’això.  Preferia  anar-me'n  i  considerar  totes  les 
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possibilitats sol i en calma.
Aquella  nit  em  va  costar  adormir-me.  Potser  estava 
perdent el temps esprement-me tant el cervell i allò no 
significava res, al cap i a la fi no és tan estrany trobar un 
esquitx  d'aleatorietat  en  una  persona.  Però  les  meves 
sospites van anar guanyant pes amb el temps; cada cop 
que  quedàvem  tu  estaves  una  mica  canviada,  eren 
detalls minsos, però sempre els acabava percebent. Vas 
començar  a  maquillar-te  de  forma  més  vulgar,  més 
simètrica, més banal. Però no ho entenia, tu no eres així, 
tu tenies personalitat, molta personalitat. O almenys això 
m'havies fet creure.
Més tard va ser la vestimenta: vas passar paulatinament 
de  portar  faldilles  de  colors  i  samarretes  de  tirants  a 
portar  faldilles  més  llargues  i  discretes,  després 
pantalons, després pantalons arrapats i camises negres 
curtes  i  arracades  brillants,  i  tu  sempre  havies  portat 
arracades d'aquelles més austeres, més humils. La teva 
forma de ser i actuar van canviar més tard que el físic, 
donant-me a entendre que el teu ordre de prioritats, quan 
es tracta de reflectir una imatge, passa primer per la part 
externa i després per la part interna, i això tampoc era 
propi de tu, perquè jo creia que tu donaves més valor a 
l'essència  de  la  persona,  no  a  la  seva  aparença.  Vas 
començar a desinteressar-te dels meus poemes i ja no 
em miraves amb aquells ulls hipnotitzats quan t'explicava 
antics contes d'Oscar  Wilde i  Baudelaire.  Mica a mica 
iniciaves  les  converses,  cada  vegada  amb  més 
freqüència,  amb  temes  superficials  i  avorrits,  com 
qüestions absurdes sobre moda o què n'opinava d'uns 
programes  de  televisió  dels  quals  ni  tan  sols  n'havia 
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sentit a dir el nom.
Tot allò era cada vegada més estrany i jo no trobava la 
solució a aquell enigma abrupte. O no la trobava o no la 
volia  trobar,  en  qualsevol  dels  dos  casos  em  sentia 
atrapat. Per què algú que creus conèixer a la perfecció 
un dia comença a transformar-se en algú altre? La única 
resposta és que aquesta persona ha trobat una resposta 
a una pregunta que portava molt de temps fent-se: qui 
sóc?
Sí, és tendre i lleig a la vegada, però és la crua veritat. 
Ara ho començava a veure. Havies trobat algú altre, algú 
amb  qui  comparties,  encara  més  que  amb  mi,  els 
aspectes del teu ser més profund, algú amb qui senties 
més compenetració i  semblança,  algú que et  permetia 
trobar  respostes  inconscients  que,  encara  que  no  ho 
sabessis, determinaven la teva existència.
Quan  vaig  armar-me  de  valor  per  fer-te  la  pregunta 
fatídica em vas mirar als ulls i et vas posar a plorar, però 
era estrany, somreies mentre ploraves, tot i que no era 
un somriure de malícia, sinó de complicitat, un somriure 
d’agraïment. Em vas agafar les mans i em vas dir que no 
t'havies vist  en cor d'explicar-m'ho,  que vas estar dies 
plorant  i  pensant  com  ho  faries,  com  m'ho  diries.  I 
finalment vas trobar una solució, una solució evident: no 
fer  res.  No  fer  res  era  el  millor,  perquè  sabies  que 
coneixent-te com et coneixia acabaria sabent què era el 
que estava passant, ho vas calcular tot des del principi, 
de manera tan freda, tan egoista. Però em trec el barret. 
Reconec que va ser curiós i absurd, sí, molt absurd, però 
també interessant.
Però no et preocupis, des del teu primer canvi vaig saber 
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que allò nostre ja no tenia futur. Vaig saber també que 
significava  un  pas  endavant  cap  a  la  teva  realització 
personal. I si ets feliç, endavant, pots oblidar-me i fer la 
teva vida.  Però vull  que m'escoltis bé i  que tinguis  en 
compte  això:  quan creguis que per  fi  t'has trobat  a  tu 
mateixa, quan estiguis convençuda que la teva recerca 
ha acabat, llavors, només llavors, no canviïs. Si us plau, 
no canviïs, perquè des que mostris el primer símptoma, 
ja res tornarà a ser el mateix.
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