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La  vaig  conèixer  un  dimecres.  Estàvem  a  classe 
d’alemany. Era la classe de sis a vuit. Jo vaig sentir que 
deia que venia de les classes de onze a una, però les 
havia d’haver deixat perquè havia canviat el seu horari a 
la feina. De seguida, em va agradat. Una vegada es va 
seure  prop  meu,  la  resta  de  dies  no.  Jo  volia  que 
s’apropés,  ho desitjava,  però no ho feia.  Jo la mirava, 
ella no. Ella sabia que jo la mirava, però no feia res. En 
algun  descans,  m’havia  mirat,  jo  llavors  somniava 
apropar-me. A vegades, m’acostava una miqueta,  però 
em quedava palplantat allà, no la parlava, la mirava i ella 
no em mirava però no em parlava a mi.  Parlava a un 
altre. Un dia estava palplantat allà al seu costat i ella li 
deia, en veu alta, a la seva amiga si volia anar al cine 
amb ella. Jo patia volia dir-li que jo volia anar amb ella i 
no podia. La seva amiga li va dir que no podia anar-hi, 
però ella no em va preguntar a mi. I jo si, si podia anar i 
si que volia.
Em  sentia  oblidat,  ella  em  mirava  poc  i,  llavors,  vaig 
descobrir  que  una  noia,  la  Júlia,  estava  molt  per  mi. 
Estimava  la  Maria,  però  la  Júlia  em  feia  cas.  Estava 
confós, vaig deixar les classes, perquè vaig començar a 
sortir amb la Júlia, que em feia cas, però no volia que ho 
sabés Maria,  per si  s’enfadava,  perquè jo l’estimava a 
ella.
Van passar els mesos. Jo ja feia temps que tenia la Julia 
al  meu Facebook.  Perquè hem de tenir  Facebooks on 
tothom pot veure els teus amics?
Primer va ser un missatge. Em deia literalment que era 
un “niñato”. Estava escrit en castellà. Algú em deia que 
l’havia enganyat,  deia que la Júlia era una meuca.  Va 
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arribar  un  altre  missatge  em  deia  que  “nos 
enteraríamos”.  Jo  vaig  denunciar-ho  a  los  mossos,  la 
Júlia també, l’havien dit que era una meuca, que havia 
de fer llavors. 
Els  missatges  eren  de  la  Maria.  Ens  havia  vist  en 
Facebook.  Aquella  nit  vaig  plorar,  havia  denunciat  la 
Maria i la Júlia es negava a retirar la denúncia. No sabia 
que fer. Vaig creure la Júlia, ella m’estimava. Maria em 
deia que m’havia estimat,  que ho sabia Júlia i  que ho 
sabia Joan, el meu amic. Ells m’ho haurien dit, no podia 
ser veritat.  Jo no havia vist que ella m’estimés, no em 
mirava, no em parlava. No podia ser veritat.
Un dia la Maria va trucar. Ens vam barallar, vaig defensar 
la Júlia. Aquella nit vaig tornar a plorar. Al dia següent, la 
Júlia havia rebut un missatge al Facebook. Li deia que 
era una meuca. La Júlia va denunciar.
Aquell dia va ser el dia més feliç de la meva vida, havia 
trobat  el  Facebook  de  la  Maria  i  estava  obert.  Podia 
llegar  el  que  feia,  el  que  deia,  podia  veure  les  seves 
fotografies.
El  15 de febrer, el dia després del dia dels enamorats 
teníem el judici,  per amenaces. La Júlia estava segura 
havíem de lluitar contra ella. El 14 de febrer va ser un dia 
horrible.  Com  es  podia  plorar  després  d’estar  amb  la 
persona que ara estimes? L’endemà va ser el judici, jo 
em vaig mostrar ferm, ella va dir que no tenia Facebook, 
jo  vaig  dir  que  si  que  tenia  Facebook,  jo  llegia  que 
parlava de nosaltres i no bé precisament.
El  judici  es  va  ajornar,  perquè  a  ella  li  van  enviar  la 
denúncia  dels  missatges  de  mòbil,  però  no  el  del 

3



missatge de Facebook. El seu advocat va dir que estava 
indefensa.
Ella ja sabia que jo la llegia el  Facebook i encara que 
estava  ocult  i  no  em podia  trobar,  parlava  de  mi,  em 
maleïa primer,  després volia  parlar,  la  vaig  trucar amb 
número ocult però no la vaig trobar… Més tard va trucar 
ella i no la vaig voler agafar el telèfon, aquell dia m’havia 
criticat. Un dia va dir que m’estimava, estava tant content 
que vaig  deixar  que em veiés.  Ella  em va  enviar  una 
sol·licitud d’amistat, jo estava boig d’emoció, però la Júlia 
em veuria i s’enfadaria amb mi. Vaig pensar-m’ho molt i 
deu  dies  després  la  vaig  rebutjar  i  em  vaig  ocultar. 
Aquella nit vaig plorar.
“Blai  en  cuanto  te  vea  te  bloqueo,  has  tenido  tu 
oportunidad” vaig llegir al  seu Facebook, abans que el 
tanqués definitivament. Ja no la podia llegir, no sabia que 
feia,  que  deia…  Jo  patia,  plorava,  semblava  un  boig 
sense amor. 
En abril, quan comença la primavera i diuen que tothom 
s’enamora, va arribar el judici. Jo vaig decidir que estaria 
amb la Júlia i una altra vegada em vaig mostrar ferm. La 
vaig acusar, inclús vaig dir alguna petita mentida perquè 
em creguéssim, Júlia va mentir més, i això que no calia.
Aquella nit d’abril vaig plorar, vaig sentir que volia fer-me 
amic  d’ella,  malgrat  tot.  Una vegada ja  m’havia enviat 
una  sol·licitud  d’amistat,  potser  aquesta  vegada  me 
l’enviava un altre  cop…En veritat,  no tenia esperança, 
però  volia  arriscar-me.  Arriscar-me  a  no  veure-la  mai 
més, a no poder ser el seu amic mai més,.... No la vaig 
tornar a veure al Facebook, ni la seva foto, ni els seus 
amics, ni les seves pàgines Em va bloquejar i aquell dia 
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jo  vaig  sentir  que  em  moria,  d’amor,  d’amargura,  de 
dolor… L’havia perdut.
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