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Martí s’havia quedat sense feina. Ara tenia tot el temps 
del món per decidir que fer amb la seva vida. Un dia, 
després  de  deixar  els  nens  a  l’escola,  va  agafar  una 
motxilla, va posar dins una ampolla d’aigua i una llibreta i 
va marxar a caminar. Hi havia un camí a prop de casa 
seva que conduïa a diverses masies i al final de tot, una 
antiga  font.  Les  masies,  eren  velles,  antigues,  per 
l’aspecte es podria dir que ningú les habitava. O almenys 
l’aparença exterior era com de cases abandonades. La 
pintura, que un dia potser havia sigut blanca, era grisa. 
El  ciment  donava senyals de vida.  –Quina pena !,  -va 
pensar el Martí- , aquí tindríem feina restaurant masies, 
tanta gent sense casa i tot això abandonat. En arribar a 
la  font,  va  parar  a  descansar  i  relaxar-se  una estona. 
Aquell  entorn,  era  l’espai  ideal  per  fer-ho.  Només  se 
sentien els ocells i les branques dels arbres balancejar-
se. I el suau soroll de l’aigua  descendia per un camí que 
havia  nascut  a  la  font.  Martí,va  agafar  la  llibreta  i  va 
començar a escriure:

9 de agosto de 2009 
Estimada amiga:
Fa molts dies que vull parlar amb tu. Però no veig l’hora  
ni el moment. Encara que sigui un tòpic, va ser, des del  
primer dia que et vaig veure que vaig quedar encantat  
amb  tu.  Les  teves  paraules  em  tornen  boig,  la  teva  
mirada  em  perd...Si  vens  amb  mi,  podria  donar-te  la  
felicitat  que segur mai  has tingut.  I  si  no vens, moriré  
boig..
Firmat,
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Azul
De cop, el Martí va sentir un soroll i es va espantar. Algú 
havia trencat aquell entorn de pau i tranquil·litat. Qui hi 
ha  ?-va  cridar   –  Que  hi  ha  algú  ?.  Però  ningú  va 
respondre res.  No tenia gaire  clar que estava passant 
perquè el  soroll  continuava.  I  com que ell  normalment 
s’espantava  fàcilment,  en  agafar  les  seves  coses,  va 
marxar  d’allà.  Havia  vist  moltes  pel·lícules  de  ciència 
ficció. 
A l’endemà,  continuava  la  vida  monòtona  del   Martí: 
Portar  els  nens  a  l’escola,  fer  les  feines  de  casa,  fer 
números per arribar a final de mes. Una monotonia que li 
estava absorbint. Aquest dia, després de portar els nens 
a l’escola, va tornar a fer com el dia d’abans. Va agafar la 
motxilla, aigua i una llibreta i va continuar caminant pel 
camí de les masies fins a la font. En arribar a la font,  va 
treure la seva llibreta i va escriure:

10 de agosto de 2009
Estimada amiga:
No puc més, no puc. He intentat moltes vegades pensar  
que no podia ser però no ho he aconseguit. He anat al  
psicòleg per dir-li que no podia oblidar-me de tu i tampoc  
m’ha ajudat. Avui, aniré a buscar-te. No sé on ets però  
segur que et trobaré. Fins aviat.
El 15 d’agost de 2009, a la dona del Martí li van haver  
d’ingressar  a l’hospital  per  una crisi  nerviosa.  Des del  
cos  de  Mossos  d’Esquadra,  havia  rebut  una  trucada.  
Havien detingut al seu marit.  Estava inconscient i  deia  
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coses estranyes com que buscava a una dona i  no la  
trobava. Quan la Marta, així es deia la dona del Martí, va  
sortir de l’hospital, encara no podia donar crèdit del que  
havia passat.
Avui,  ha  fet  un  any des de la  primera  crisi  del  Martí.  
Després d’una llarga i minuciosa labor d’investigació per  
part dels metges, es va poder saber que el Martí, mai  
havia estat  enamorat  de cap altra dona que no fos la  
seva, que tot s’havia iniciat com a conseqüència de la  
seva situació laboral . Aquesta situació de límit li havia  
portat  a  imaginar-se  que  estava  plenament  enamorat  
d’una altra dona  i clarament devia ser la vàlvula d’escap  
als seus problemes. I la buscava i fins i tot arribar al punt  
de tornar-se realment boig . Ara, ell, encara està en un  
centre de recuperació  i la Marta,  comença a reviure. Li  
havia estimat molt, i segur que encara li estima. Potser  
més del que ningú podria imaginar-se mai. I ara, ell i els  
seus  pensaments  estant  en  una  altra  persona  
imaginària.  A  vegades  nosaltres  som  així  d’estranys,  
estranys com la vida mateixa.
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