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Francesca  es  va  aixecar  cansada  l’endemà  de  la 
celebració del seu divuitè aniversari. De sobte, se’n va 
adonar. A casa seva tot era al seu lloc, els seus pares 
xerraven com sempre, la seva germana la saludava. Tot 
semblava  igual,  però  tot  havia  canviar.  No  va  trigar  a 
adonar-se que aquells que sempre havia cregut els seus 
pares, eren persones que feien un paper. Quin propòsit 
tenia que aquelles persones fessin veure que eren els 
seus pares?,  perquè havia trigat  a  adonar-se’n?...  Era 
diumenge, dissimulava fent veure que no s’havia adonat, 
quan  va  sonar  el  mòbil.  Era  Maria,  una  amiga,  volia 
quedar per sortir aquella tarda. Va trobar-se amb ella a 
les sis. Tot anava bé, quan ella va preguntar per un veí. 
De  què  coneixia  ella  el  seu  veí?  No  recordava  haver 
parlat mai d’ell. De mica en mica, se’n va anar adonant 
que estava  sola, tota aquella gent feia un paper, tenia un 
paper, buscaven alguna cosa d’ella i no sabia què.
Aquella no era la seva amiga, així que li ho va dir. Ja no 
volia saber res d’ella. Va tornar a casa i es va tancar a la 
seva habitació, mentre escrivia  obsessivament paperets 
que després penjava a la finestra.  Paperets que deien 
entre  d’altres  coses:  “Què  voleu  de  mi?”.  Sé  que  em 
vigileu”…
Aquella nit no va voler sopar. Aquelles persones que es 
feien passar pels seus pares, li haurien  posar qualsevol 
cosa al menjar, els havia descobert. Va trigar a adormir-
se, vigilava la porta, vigilava la finestra. Finalment, se’n 
va adormir. L’endemà va anar a classe. Mentre la resta 
d’alumnes escoltava la avorrida professora, ella estava 
entretinguda en altres coses, comptava les noies que a 
la seva classe es deien igual que ella.  Cinc noies. Per a 
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ella, era molt estrany que n’hi hagués tantes noies amb 
el  seu nom en un nombre d’alumnes tan petit.  El  seu 
nom era antiquat i poc freqüent. Massa noies amb el seu 
nom, això no era casualitat. Va cridar: “Què voleu de mi?” 
i va acusar tothom de perseguir-la. La professora la va 
treure  de  la  classe  i  va  tractar  de  parlar  amb ella.  El 
discurs de la Francesca  potser  li  va semblar espès i 
inintel·ligible.  Ella  va  tractar  de  explicar-li  que  la 
perseguien, que no sabia ni perquè ni qui. De cop i volta, 
tanmateix, va marxar corrents a casa.
A casa,  no  va  dinar  i  va  anar  directament  a  la  seva 
habitació,  on va escriure amb pols tremolós una carta 
sense remitent, que s’adreçava a una direcció inventada. 
A continuació, va sortir al carrer, on va trobar una bústia, 
dins el forat de la qual es va esmunyir la carta… No va 
dormir. Els seus suposats pares i germana colpejaven la 
porta. Tenia por. Al dia següent, a la seva bústia hi era la 
carta. Ja tenia la prova.
Va ficar  algunes  peces  de roba  en  una petita  maleta. 
Tenia uns petits estalvis en una antiga llibreta d’una caixa 
d’estalvis, que li va obrir la seva àvia abans de morir. Va 
treure els diners. Després de sortir de la caixa, es dirigí a 
la biblioteca. Va sentir les mirades de la gent a tot el seu 
menut  i  sensible  cos.  La  deixarien  fugir?  Va  seure 
ràpidament  davant  l’ordinador  i  va  forçar  tant  la  seva 
postura, que ningú podia haver vist mai el que apareixia 
a la pantalla. En Google, va buscar la paraula “pensió”.
Ja estava fet. Havia deixat Sabadell per instal·lar-se en 
una  pensió  de  Barcelona.  Allà  es  va  tancar  en  la 
habitació, no va anar ni tan sols al lavabo per si havien 
càmeres.
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L’endemà va anar  a  comprar  un  ganivet,  perquè volia 
anar protegida. No sabia el que volia aquella gent. Tenia 
gana i va anar a comprar a un supermercat. Ella no va 
saber ni com ni perquè, però va acabar amb un ganivet a 
la mà, cridant i emmanillada per uns falsos policies. Ja 
l’havien trobat. El cotxe de policia corria sota els sorolls 
dels seus peus, que no podien estar-se quiets. 
La van portar a un lloc on hi havia dones joves vestides 
d’infermeres.  Hi  havia una dona gran que les manava 
que  li  donessin  unes  pastilles.  Les  pastilles  de  la 
vergonya, com ella les va batejar més endavant, perquè 
després d’uns dies li  feien sentir  vergonya del  passat. 
Unes pastilles  grogues que  es  multiplicaven  cada  dia. 
Allà no podia fer res, excepte dormir. Tot el dia cansada. 
Cansada  quan  la  visitaven  els  seus  pares  i  la  seva 
germana,  cansada  quan  menjava,  cansada  quan 
dormia…
Un dia va sortir d’allà. Ara els seus pares eren els seus 
pares,  les seves amigues eren les seves amigues i  la 
policia era la policia. Això sempre que no dormia. Dormia 
moltes  hores,  tantes  com augmentava el  seu pes.  De 
cinquanta quilos va arribar a pesar vuitanta… Uns mesos 
després   va  passar   de   vuitanta  quilos  a  cinquanta. 
Llavors, els seus pares no eren els seus pares i els veïns 
potser eren agents secrets, però ara no eren perillosos 
perquè sabien que ella no era important.
I ara? Ara la realitat és una mica més avorrida, però més 
plena de sentit, on els amics han donat sentit a paraules 
que  l’havien  perdut.  Ara  la  realitat  és  una  mica  més 
avorrida a estones, perquè hi ha una nova família que li 
dona  tot  el  sentit  i  controla  la  seva  caòtica 
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imaginació...Ara  la  vida  és  una  vida  una  mica  més 
avorrida, però més plena de sentit…
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