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Ella  ja  tenia  bastants  anys  i  havia  viscut  multitud  de 
situacions  al  llarg  de  la  seva  existència.  Encara 
conservava  l’encant  i  la  bellesa,  i  la  gent  que  se 
l’estimava i l’admirava (dic això perquè també n’hi havia 
que la odiava, encara que ella no hagués esbrinat mai el 
perquè)  la  continuava  mirant  embadalida  durant  uns 
moments  cada  cop que la  veien.  Però  tornant  per  un 
instant a l’encant i la bellesa, els anys passen per tot i 
per tothom, i ella no era l’excepció que confirma la regla.
El  destí  li  havia deparat una vida moguda, un adjectiu 
idoni  en  aquest  cas,  ja  que  havia  viatjat  i  conegut 
multitud de llocs des dels seus inicis. Tot i això, des de 
feia  un  temps  havia  tornat  a  la  ciutat  que  l’havia  vist 
néixer. Tenia el  privilegi d’estar-se en una plaça just al 
centre de la vila,  envoltada d’unes meravelloses vistes 
que l’alçada li oferia.
Aquesta  calma  de  la  que  gaudia  darrerament  havia 
propiciat que es posés a pensar. Pensava una mica en 
tot:  en  ella,  en  la  gent  que  havia  conegut,  en  les 
vivències passades,  i  en aquest  món on li  havia tocat 
viure  tan  bonic  a  vegades  i  fastigosament  repugnant 
d’altres. Mira que hi pensava i hi pensava, però malgrat 
tot  hi  havia  moltes  coses  que  mai  havia  aconseguit 
entendre.  Comportaments  dels  homes  sobretot  (no  és 
que  tingués  res  en  contra  dels  homes,  però  si  que 
l’experiència li  havia ensenyat  que les grans decisions 
les solien prendre els homes i no pas les dones). A més, 
ella sempre havia tingut molt més contacte amb homes 
que no pas amb dones.
Tot pensant, recordava els primers episodis de la seva 
vida. El primer cop que havia sortir en aquella plaça on 
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ara reposava, una munió de gent l’havia rebuda amb una 
bullícia  digna  de  les  millors  celebracions,  dedicant-li 
càntics  i  parlaments.  Tothom,  absolutament  tothom  la 
mirava a ella, i l’emoció d’aquelles gents al contemplar-la 
vessava dels  seus ulls  en forma de llàgrimes.  S’havia 
sentit  molt  estimada  aquell  dia,  però  encara  ara  no 
entenia el perquè de tota aquella commoció.
Poc  temps  més  tard,  la  major  part  dels  homes  que 
emplenaven la plaça aquell  dia,  se l’endugueren de la 
ciutat.  Dic  homes  perquè  ni  una  sola  dona  els 
acompanyà.  La  col·locaren  a  ella  al  capdavant  i 
marxaren durant unes quantes jornades cap a un destí 
desconegut per ella.  Al  cap d’uns dies d’acompassada 
marxa, arribaren a una gran vall, emmoquetada d’un viu 
verd i florida amb capolls d’hipnotitzadors colors. Just a 
l’altra  banda  d’aquella  magnífica  fondalada  s’hi 
presenciava un abundant grup de gent.
La bellesa d’aquell paratge i la recent benvinguda oferta 
per  aquells  acompanyants  li  feu  pensar  que  potser 
s’havien  reunit  allà  per  professar-li  més  admiració  i 
estima. Però el que allí es va produir no va ser ni de bon 
tros  semblant  a  aquella  primera  idea  que  ella  tingué. 
Sobre  aquella  catifa  de  colors  primaverals  i  perfums 
enamoradissos, tingué lloc una carnisseria salvatge. Tan 
bon punt els dos grups d’homes es trobaren al bell mig 
de la vall, encetaren una violenta disputa, tenyint de sang 
aquells  verds  prats.  Els  cossos  ferits  o  morts  dels 
combatents anaven caient de manera gairebé rítmica. La 
lluita pràcticament no variava el  seu epicentre,  però si 
que  es  produïren  corredisses,  hi  havia  homes que  es 
retiraren uns metres, envestides per part d’uns i altres, 
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etc. Ella no se sentia atacada directament, ja que des del 
principi  del  combat  semblava  que  tothom  s’hagués 
oblidat  d’ella.  Però llavors,  en un moment d’escomesa 
per part dels homes que havia vist tan lluny una estona 
abans, aquests aconseguiren acostar-se fins a tan sols 
uns passos, i l’odi cap a ella que observà en els seus ulls 
l’enfonsà en una barreja de por i tristesa. No els havia 
vist  mai  aquelles  persones,  no  hi  havia  tingut  cap 
contacte abans, però tot i així la detestaven.
La batalla continuà fins que segurament a uns i altres, en 
veure les tropes tan minvades, els hi tornà a funcionar la 
raó i decidiren aturar la massacra. Al final, els homes que 
quedaven  en  peu  la  col·locaren  altra  vegada  al 
capdavant i dirigiren els seus passos direcció a aquella 
ciutat d’on havien partit. Per un instant i mirant per darrer 
cop al grup rival, en va veure una altra com ella guiant 
l’altre  conjunt  d’homes.  Igual,  igual  que  ella  no 
exactament,  però  si  prou semblant  com per  veure-s’hi 
reflectida. Poques vegades en la vida tornaria a veure’n 
de semblants a ella, i quan succeïa, era en situacions tan 
horribles  com la  que  havia  tingut  lloc  en  aquella  vall. 
Perquè aquest episodi de sang i de mort es repetiria al 
llarg  dels  anys  que  vingueren  seguidament,  en  llocs  i 
amb homes diferents,  i  fins i  tot  en la  plaça d’aquella 
ciutat on ella havia nascut, conservant aquella essència 
sinistra i mortal. Episodis que ella mai comprendria.
Malgrat que no havia tingut mai cap mena de voluntat 
d’acompanyar  aquells  homes  ni  de  que  es  produïssin 
aquelles  lluites,  sempre  havia  intuït  que  hi  jugava  un 
paper.  No  sabia  quin  era,  però  se  sentia  una  mica 
còmplice d’aquelles barbàries i es preguntava si aquelles 

4



com ella que havia vist en contades ocasions es farien 
les mateixes preguntes, si tenien tants dubtes com tenia 
ella.
Els seus  darrers  dies  passaren  entre  pensaments  i 
records, amb una certa decepció per no haver comprès 
mai  el  comportament  d’aquelles persones que l’havien 
dut a la vida i que eren a punt de treure-li, ni del rol que 
hi jugava, ni del perquè d’aquella admiració (i odi) cap a 
ella. Ella, que tan sols era un tros de tela acolorida.
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