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Feia mesos que el dia vint-i-quatre de setembre estava 
assenyalat  al  calendari  amb  una  rodona  d’un  vermell 
intens. Va ser la mare qui es va encarregar d’anotar-ho, 
el que ella no sabia és que ningú es pot oblidar d’un dia 
com aquest, encara que potser ho desitgis amb totes les 
teves forces.
L’agost  va  passar  entre  preparatius  i  compromisos  i 
sense adonar-me’n compte vam arribar al setembre més 
fred  que  recordo.  Aquell  dia  em vaig  llevar  una  mica 
abans que sonés el despertador, però la veritat és que 
no vaig poder tancar els ulls. El coixí encara guardava 
l’amargor d’aquella nit, com un preludi dels futurs anys 
que m’esperaven. 
Vaig omplir la banyera amb aigua calenta i vaig tirar una 
mica  de  sals  naturals.  Necessitava  relaxar-me.  Vaig 
treure’m el pijama i poc a poc vaig introduir-m’hi  on hi 
vaig estar gairebé mitja hora. Vaig sortir a la cambra amb 
una tovallola al cap mentre amb l’altra em secava el cos. 
El  rellotge suís penjat a la paret  marcava les nou en 
punt.  Vaig  deixar  caure  la  tovallola  al  terra  i  em vaig 
estirar a sobre del llit, amb la ment en blanc. Vaig tancar 
els ulls amb força, intentant-me evadir d’una realitat que 
transcorria  ràpida,  sense deixar-me gairebé temps per 
respirar. De sobte, vaig sentir dos cops a la porta. El cor 
se’m va accelerar.
- Fàtima, t’has llevat ja? 
No, no era aquesta la pregunta que m’hagués agradat 
escoltar, però si la que m’esperava. Vaig contestar amb 
una veu seca, amagant la ràbia i la impotència que em 
corria per dins meu.
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- Si mare, ja m’estic preparant. 
Un llarg  silenci va quedar suspès a l’aire. Ella em volia 
dir alguna cosa, però no s’atrevia. I jo, jo no volia escoltar 
res més.
Els minuts passaven i continuava estirada a sobre del llit, 
fins que decidida vaig començar a preparar-me. Em vaig 
untar el cos amb crema d’olor a roses, regal de la meva 
tieta per a un dia tant especial. A poc a poc em vaig anar 
posant la roba interior i les mitges amb molta cura. Vaig 
recollir-me el cabell llarg i dens amb tres forques de plata 
vella  deixant  caure  un rínxol  per  sobre  del  meu front. 
Desprès em vaig posar una mica de coloret i ombra d’ulls 
platejada. Estava perfecta i radiant, com una núvia. 
La  mare  va  entrar  a  la  cambra.  Feia  estona  que 
s’esperava  fora,  en  silenci,  amb  l’esperança  que  la 
necessités, però jo en aquell moment només necessitava 
una salvació.
- Filla, estàs guapíssima. Recorda que ets l’orgull de la 
família,  els  teus avis  estarien molt  contents  de veure’t 
així. 
Vaig apartar la mirada i  em vaig limitar a contestar un 
gràcies mare. 
- No t’entretinguis gaire. Estem ja tots preparats, només 
faltes tu. Són les onze i mitja i no podem fer tard, avui no. 
Vaig  quedar-me  immòbil,  amb  silenci,  fins  que  vaig 
escoltar com la mare s’allunyava i em deixava sola a la 
cambra. Em vaig girar lentament i vaig clavar la mirada a 
l’armari. Vaig sentir un calfred intens i sense saber ben 
bé que feia vaig despenjar el vestit. Portava generacions 
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a la família, la meva rebesàvia, besàvia, la meva àvia, la 
mare i ara jo. La veritat és que era preciós, però sempre 
havia  pensat  que  el  lluiria  amb  unes  altres 
circumstàncies.  Un llàgrima em començà a regalimar i 
per primer cop vaig entendre que per a la meva família ja 
no hi havia marxa enrere. 
En menys de cinc minuts  m’havia posat  el  vestit  i  les 
sabates, tot a conjunt. Abans de creuar la porta em vaig 
mirar per últim cop al mirall per assegurar-me que estava 
perfecta i impecable. En sortir al passadís, la mare va fer 
cara de sorpresa i les meves germanes van deixar anar 
un xisclet  d’alegria.  Per  sort,  elles encara eren massa 
petites per poder entendre-ho tot, fins i tot em costava a 
mi amb vint anys. 
El pare em va oferir el seu braç evitant mirar-me als ulls i  
jo  amb  una  mirada  que  demanava  clemència  vaig 
agafar-lo. Vam baixar plegats per l’escala sense dir res. 
El silenci feia massa dies que s’havia convertit  amb el 
nostre aliat.  Sort de la Hana, la germana petita, que amb 
sis anys posava l’accent distés. D’ençà que el pare em 
va comunicar la notícia no parlàvem. Primer vaig intentar 
enraonar amb ell, però en veure que els dies passaven i 
continuava ferm amb la seva decisió vaig decidir refusar-
lo,  retirar-li  la paraula,  només amb l’esperança que se 
n’adonés de que la seva petita princesa, com ell em deia 
feia uns mesos enrere, no ho acceptava. 
El cotxe, amb el meu tiet al volant, ens esperava deixant 
enrere  seu  una  llarga  cua  de  cotxes  que  impacients 
tocaven amb insistència el clàxon. En veure’m creuar el 
carrer el soroll molest va desaparèixer  i tots em miraven 
amb rostres d’alegria. Una felicitat que malauradament jo 
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no compartia. 
El trajecte va ser curt, deu minuts  però que a mi se’m 
van fer eterns. Vam arribar a la plaça Perell i quan vam 
baixar de l’automòbil el meu pare em va agafar pel braç i 
conduí  els  meus  passos  cap  a  l’edifici  que  a  partir 
d’aquell dia seria la meva nova casa. 
Era  increïble  que  en  ple  segle  XXI  encara  existissin 
matrimonis concertats,  però el  que més surrealista em 
semblava era que jo m’estava prestant a fer-ho. La porta 
es va obrir i el meu futur marit va sortir a rebre’m. Deuria 
tenir uns cinc anys més que jo, passava de la vintena. 
Em va  mirar  fixament  als  ulls  i  em va  somriure.  Ben 
mirat, era atractiu. La pell morena, els ulls de color mel i 
el  cabell  negre.  Però això no era el  que jo volia.  Què 
estaria fent ara el meu veritable amor, en Pau? Portàvem 
gairebé un any junts quan un dia sense més ni menys el 
vaig haver de deixar.  No ho havia fet mai, però aquell 
cop el vaig mentir. Li vaig dir que no volia tornar a saber 
res  més  d’ell,  que  l’havia  enganyat  i  que  mai  l’havia 
estimat. Sabia que era l’única manera de que s’allunyés 
de mi.  Em feia por que li  pogués passar alguna cosa. 
L’últim que vaig saber d’ell és que se n’havia assabentat 
de  la  meva  imminent  boda  i  havia  decidit  marxar  de 
Tarragona  un  temps,  perquè,  segons  m’explicava  la 
meva amiga Kàtia, no em volia veure en braços d’algú 
altre. 
El meu futur marit, que ni sabia el seu nom, em va oferir 
la seva mà per portar-me a l’interior d’una sala on ens 
esperaven per casar-nos. El meu pare va clavar els seus 
ulls  sobre  els  meus  i  vaig  entendre  que  no  hi  havia 
solució. Li vaig donar la mà a aquell desconegut que ben 

5



aviat  seria  una  part  de  mi.  I  mentre  caminàvem 
lentament direcció a l’altar improvisat vaig girar el cap i 
vaig poder veure l’última renglera de llum que es filtrava 
per la porta entreoberta. Vaig intentar fer un pas més cap 
endavant,  però  les  meves  cames  es  van  quedar 
immòbils.  Vaig  mirar  al  meu  pare,  a  la  mare,  les 
germanes petites  que no entenien  ben bé que estava 
passant, i per primer cop vaig decidir ser forta i lluitar pel 
futur que realment desitjava. 
La  mare  se’n  va  adonar  i  se  li  va  desdibuixar  un 
somriure.  Ella,  seguint  aquesta  tradició,  també  es  va 
casar amb el meu pare sense saber qui era. Al principi, 
em va explicar que va ser estrany i fins i tot una mica 
incòmode,  però  que  amb  el  temps  es  van  arribar  a 
estimar  i  que  d’aquella  preciosa  unió  havíem  sortit 
nosaltres quatre. Però jo no volia deixar-me a la sort com 
la  meva  mare,  si  em  casava  hauria  de  ser  amb  una 
persona que estimés. 
Vaig  començar  a  córrer  pel  passadís  mentre  tots  els 
assistents  em  miraven  bocabadats.  Vaig  aturar-me 
davant del meu pare i per primer cop des de feia molts 
mesos  em  vaig  atrevir  a  dir-li  tot  allò  que  m’havia 
guardat. 
-  Pare,  jo  sempre  seré  la  teva  princesa,  sempre 
t’estimaré, però no em pots demanar que renunciï a tots 
els meus somnis i em casi amb un home que ni sé el seu 
nom.  Potser  abans,  en  la  teva  època,  en  aquell  país, 
aquesta  tradició  era  sagrada,  però  ara  les  coses  han 
canviat.  Vaig  venir  a  Tarragona  quan  érem  petits  i  tu 
sempre ens has ensenyat a respectar als altres, a lluitar 
pel que nosaltres volem, a seguir el que ens dicti el cor. 
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El pare es va quedar callat, mentre l’aigua començava a 
inundar els seus ulls. 
Esperava una resposta, que no va arribar. Vaig sortir de 
pressa d’aquella porta, i vaig córrer amb totes les meves 
forces,  sabent  que  només havia  de  seguir  el  que  em 
dictés el cor. I en menys de mitja hora, vestida de núvia, 
impecable i radiant com anava em vaig presentar a casa 
del Pau. Només esperava que no fos massa tard. 
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