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Avui em feia quaranta. Tristesa d’una vida. Una essent 
jove creu que es menja el món i a mesura que la vida va 
passant s’adona que és la vida, el món, qui se l’empassa 
a una.
Emilia,  Lia  pels  íntims,  era  a  casa  en  el  dia  del  seu 
aniversari,  havia  agafat  una  ampolla  de  cava  i  estava 
celebrant-ho sola amb un pastís de xocolata (el seu petit 
vici). Se sentia sola en aquest dia. Portava un any que es 
sentia perduda, no sabia on anava la seva vida, però si 
que havia de fer quelcom, encara que, no sabia el què 
havia de fer.
Era  una  dona  d’un  metre  seixanta-cinc  d’alçada,  uns 
cinquanta-cinc quilos, ulls grisos, cabells castanys i pell 
morena. Era professora de català amb nens de educació 
bàsica.
L’any  passat  la  mare  havia  mort.  Els  pares  s’havien 
separat de petita. Amb el pare no hi tenia contacte, no 
s’avenien gaire, a més ell  no es va preocupar després 
del divorci per com estaven, i només, sent ja adults, va 
començar a retornar el contacte però era massa tard i els 
seus caràcters impossibles. A la Lia no li agradava que 
ningú li imposés les coses i el pare li agradava manar i  
fer les coses només a la seva manera. Els anys perduts 
ja no es podien recuperar. Amb el seu germà i la seva 
germana es tractava el mínim, no els volia gaire de prop, 
li  dolia  encara  el  haver  tingut  que  fer-se  càrrec  de  la 
mare en tot moment de la malaltia i ells només les visites 
justes per quedar-hi bé. Havia sigut dur i esgotador.
Era conscient que la data que complia era un moment en 
el  que  s’estava  replantejant  tot.  Sentia  pena  de  si 
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mateixa.  L’any  passat  també  havia  trencat  amb  una 
relació, la qual portaven més d’un any, el Miquel. El fet 
que  s’ajuntés  amb  la  malaltia  de  la  mare,  un  càncer 
estès i agafat massa tard, va fer que les situacions es 
compliquessin fins trencar-se. Diuen que on hi ha amor 
tot tira endavant. A ella això no la duia enlloc. Donava 
amor,  s’entregava  al  cent  per  cent  i  quan  s’adonava, 
s’havia anat al llit, s’havia enamorat i llavors li deien que 
l’estimaven  però  necessitaven  temps.  I  el  temps 
passava.
A la seva edat no estava  per histories. Ja descartava 
tindre nanos. Descartava viure amb una parella estable. 
Estava replantejant-se que fer i cap a on tirar. Estava tant 
confusa, sentia com si fracassés en tot, com si cada pas 
que donés fossin tres enrere i no tires cap endavant.
Havia sigut un any massa complicat, massa decisions. 
Havia  trencat  amb el  Miquel.  Havia  mort  la  mare.  Tot 
eren canvis  i  ara es sentia,  pressa d’una sensació de 
soledat  i  tristesa que l’omplia l’ànima. I  què poden fer 
quan l’ànima ja no vol continuar? Què podem fer quan 
l’ànima s’ha cansat de viure i sent que no hi ha res més 
per una? Per què ens castiguen tant?
Hi  reflexionava  amb  aquells  pensaments  tristos  que 
anava arrossegant  amb tantes  situacions complicades. 
No creia que les coses s'aclarissen i això era potser el 
pitjor, la confusió que tenia. Sabia que havia gent morint 
de fama, malalta i desnonada per la medicina, sabia que 
devia  agrair  el  que  tenia,  però  els  seus  sentiments  i 
emocions no deien això. Ells parlaven de dolor, soledat, 
decepcions, pèrdues,  d’una cerca d’alguna espurna de 
felicitat  i  no sabia com canviar-ho tot  això.  La vida es 
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massa  complicada  i  nosaltres  encara  ho  emboliquen 
més.
En aquell moment va sonar el telefon:
—Lia  — contestà.
—Hola bonica. Felicitats — li va dir l’altre veu.
—Hola Biel. Gràcies. Que tal? — li contestà la Lia al seu 
amic de tota la vida.
En Biel i la Lia s’havien conegut a la universitat i des de 
llavors  no  s’havien  separat.  Jo  estava  acabant  la 
llicenciatura  en  filologia,  i  ell  s’havia  traslladat  des  de 
Sevilla per cursar els seus estudis de periodisme. L’únic 
defecte del Biel per ella, és que era gai, restant això, ell 
era la seva ànima bessona. S’entenien amb tot i tenien 
una  connexió  impressionant.  El  Biel  s’havia  tornat  a 
Sevilla  després  de  llicenciar-se,  però  l’amistat  havia 
continuat.
—Bé, massa feina ja ho saps. I tu que fas? — li preguntà 
el Biel.
—M’estic  prenent  una  ampolla  de  cava  i  pastis  de 
xocolata. 
—No em diguis que ets sola a casa i no sortiràs pel teu 
aniversari? Lia, sis plau. No pots continuar així. Això s’ha 
d’acabar. La vida te coses molt maques que donar-te. — 
li digué el Biel.
—N’estic farta de tot. — li xiuxiuejà la Lia.
—Ets massa jove encara per llançar la tovallola enfront 
la vida. Encara tens massa corda per donar-hi  — li deia 
el Biel amb un to alegre. — Doncs jo et truco a més de 
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felicitar-te per donar-te una sorpresa. Un amic necessita 
algú que li ajudi amb la seva agencia de viatge. Ell es diu 
Pepe, ja té un hotel i aquest any va obrir una agencia de 
viatges, i ha tingut més feina de la que es pensava. Si ho 
parlés amb ell  pots arribar a un acord per associar-te. 
L’agencia es troba en la zona cèntrica de Sevilla. 
—Biel jo no sé portar una agencia de viatges. No sabria 
per on començar. — li contestà la Lia.
—A veure.  Parles  vuit,  no,  nou  idiomes  diferents.  Ets 
organitzada  i  responsable.  Cada  dia  treballes  per  una 
colla de nens que més d’un mal de cap et porten. Jo crec 
que l’agencia la pots fer funcionar amb una mà. I el que 
no sàpigues ho aprens, per això rai. — li explicà el Biel.
—No sé Biel, tu tot ho veus ben fàcil sempre. — li digué 
la Lia.
—Mira a Barcelona no tens res. La mare s’ha mort. Amb 
el Miquel ja vas trencar. La teva feina ja no et motiva. 
Potser el que necessites es un canvi d’aires per canviar 
la teva vida. Inicis nous, nova vida, nova energia. El que 
millor  podries  fer  és  mirar  per  tu.  Feina  trobaràs amb 
aquesta  passió  que  tens  pels  idiomes,  tindràs  portes 
obertes per això.  — li digué el Biel amb un to suau de 
veu. — Pots ensenyar idiomes aquí si vols. Anima’t i vine 
a  Sevilla.  T’estaràs  a  casa  meva  i  si  més  endavant 
necessites el teu espai t’ajudaré a trobar un pis. No ho 
pensis  gaire,  jo  no  mi  veig  a  Barcelona  a  aquestes 
alçades  i  tu  necessites  que  et  cuiden  una  mica  Lia, 
necessites una mica de calor, tothom en algun moment 
de la vida necessita que el cuidin. Així que no t’ho pensis 
i  fes-ho.  Necessites  trencar  amb  tot  el  passat  que 
t'angoixa  i  t’ofega.  Començar  de  cero.  Pensa-t’ho 
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d’acord?. T’estimo molt.
—Jo també t’estimo Biel. Parlem. — es acomiadà la Lia.
El Biel li estava donant una sortida en aquell laberint de 
vida que tenia. Potser anar-se’n seria el millor que podia 
fer. Res la hi retenia a Barcelona. Amb la família no s’hi 
avenia gaire.  La feina ja no la motivava.  El  seu pis el 
podria  vendre  i  anar-se’n  podia  ser  la  millor  opció  en 
aquells moments.
Dues setmanes més tard s’anava a Sevilla a començar 
de cero. El pis l’havia deixat a càrrec de l’advocat, que li 
havia portat els papers de l'herència de la mare. La feina 
li havia costat molt acomiadar-se perquè eren molts anys 
treballant  al  mateix  lloc,  però  ho  havien  entès  que 
necessitava un canvi d’aires. El Biel  l’esperava aquella 
mateixa nit,  faria  el  trajecte amb el  seu cotxe,  amb la 
calma. Havia parlat amb el amic del Biel, el Pepe, li havia 
agradat  molt,  l’havia  fet  riure  amb  el  tarannà  dels 
andalusos. Li digué que quan arribés concretarien tot i 
que no s’amoïnés pel que no sabés, que ell la posaria al 
dia. Estarien a prova uns mesos i si ella ho veia bé es 
podrien associar, i ella portaria l’agencia. La veritat era 
un canvi  radical  de vida i  per  això s’havia anat  aquell 
matí a la perruqueria i s’havia tallat el cabell, li quedaven 
uns rinxols cinc centímetres més avall de les orelles. Li 
feia cara de nena, més juvenil. 
Desde feia temps estava acompanyada d’un sentiment 
de tristor, i per primera vegada des de feia molt, es sentia 
il·lusionada pels projectes que se li  presentaven sense 
sentir aquella tristor permanent. A vegades només hem 
d’assumir  els  fracassos,  las  penes,  les  decepcions, 
valorar i decidir s’hi val la pena continuar o no. La vida a 
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vegades ens desborda però hem d’aprendre a superar-
ho encara que no hi tinguem forces. En aquells moments 
sentia una petita espurna de felicitat d’un inici. Aquell era 
l’inici  de  la  seva  nova  vida,  pensava  mentre  conduïa 
camí al seu nou destí.
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