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“Si tu em dius vine, jo vinc.
Però digue'm vine.” 

Cada  cop  entenia  menys  aquella  situació.  Em  sentia 
confús.  Incapaç  de  dir  cap  ni  una  paraula.  Per  no 
espatllar  el  silenci.  Per  no  desil·lusionar-la.  Per  no  ser 
rebutjat pel mateix silenci. Per no sentir com les parets 
desapareixien i ella amb elles. Simplement, per no sentir 
com li espatllava aquell moment. 

Mantenia un silenci tant profund que ni les agulles dels 
rellotge giraven. Que ni els traços de la tinta del bolígraf 
feien soroll. Que ni el girar dels fulls se sentia. I jo, sense 
gens  de  ganes  de  trencar  aquell  silenci,  seguia  allí, 
observant-la, seguint amb la mirada cada gest del seu cos. 
M’agradava el seu pentinat.  El seu cabell. Era fresc i  el 
feia  volar  el  vent  que  entrava  per  la  finestra.  Veure-la 
escriure  i  amb  els  cabells  alçats  pel  vent  era  el  millor 
paisatge  que  es  podia  observar  en  aquell  moment. 
Esborrant aquell preciós jardí que es podia veure. 

I  se’m feia  cada  vegada més difícil  saber  què  fer,  com 
reaccionar  en  aquells  moments.  Sentia  que  l’únic  que 
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volia era seguir sent ella. I sentia que se m’escapava entre 
les seves històries, que les seves mans relliscaven amb la 
suor de les meves. Pensava, i això em preocupava. Temia 
quedar-me enrere mentre ella seguia,  seguia sent ella i 
endinsant-se cada cop més en el seu món. On tot el que 
no es pot veure flotar per l’aire, hi era. On tots aquells 
contes infantils abandonats en el passat, renaixien. I ella 
seguia, com si no notés la meva presència, com si volgués 
evitar  sentir  aquella  olor  que  l’enamorava,  i  l’atreia 
deixant de banda el seu racó, el seu món, les seves idees... 

I jo, mig confús marxava. Em demostrava que no tenia 
temps per poder passar amb mi, i sentir de nou aquella 
frescor i  aquella suavitat en la roba que ens feia sentir 
vius, de nou, i un dia més, vius i junts. 

I  emprenia  el  camí  cap  a  casa.  Tenia  tantes  ganes  de 
veure-la, d’abraçar-la i de sentir-la a prop que en sortir 
d’aquell indret, corria, corria per poder-la veure caminar 
mig confusa, amb la ment fora de lloc, els entrebancs amb 
freqüència,  i  les  petjades  que,  quan  plovia,  aquelles 
sabates li feien un camí al darrere. Un camí que seguia jo. 
Per sentir que estava al seu costat, i que en cap moment 
em quedaria enrere. Però la sentia tant lluny, que ja no 
sabia per quin camí passava, i si verdaderament aquelles 
petjades eren les seves. I si m’equivocava de camí? I si 
m’equivocava de persona? I si m’equivocava de petjades? 
I si m’equivocava amb el temps, amb l’hora d’anar-la a 
veure? 

Però tot i això hi tornava. Hi tornava com aquell qui havia 
viscut una aventura amb ella el dia anterior. Com aquell 
qui  esperava que les  hores passessin,  com aquell  a  qui 
l’únic que li importava era sortir d’allà on era per tornar-
se  a  trobar  amb  ella.  Com  aquell  a  qui  se  li  fixava  la 
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mirada en les agulles del rellotge, observant cada un dels 
tic-tac  que,  sorprenentment,  feien  molt  soroll.  Com 
aquell qui volia escapar del present per viure el futur. Un 
futur massa proper. 

I la observava de nou. Aquesta vegada, hores. Fins que es 
feia fosc. I llavors la sentia tant lluny que no volia marxar. 
Encara  que  fos  veure-la,  evitant-me,  evitant  la  meva 
presència. Però volia seguir allí. Semblava que tant li feia 
que seguís allà, però havia de marxar. 

Però per molt que marxés, per molt que sortís d’aquell 
indret, per molt que semblés haver fos aquella bombeta, 
seguia allà. Perquè la meva ment no pensava en altre cosa 
que en captar l’atenció d’ella. En com fer-li veure que jo 
també podia estar en aquell món on l’oblit se la quedava. 
On l’oblit la manipulava i  feia que deixés de pensar en 
aquelles persones que l’estimaven. En aquelles persones 
que la sentien cada dia més a prop i que ara, senten que la 
perden. I se’n van. Sense tenir cap explicació. I sentint el 
so del silenci donar voltes al voltant. 

Feia dies que la somiava. Feia dies que la somiava fora. 
Com en un altre planeta. La força de la seva presència era 
cada vegada més dèbil i la seva llum s’anava enfosquint 
cada vegada més ràpid. 

Ja res,  ni  tant sols un fet,  un suposició la feia sentir  a 
prop.  Definitivament  la  creia  perduda.  La  veia  quasi 
invisible. O això em semblava veure. Perquè els ulls se’m 
negaven al veure-la tan lluny quan en la realitat, estàvem 
casi a tocar. 

I plorava. Plorava com aquell a qui dirien covard. Com a 
aquell a qui dirien renta’t la cara i deixa-ho anar. Com a 
aquell a qui amb dos jocs de paraules, ho oblidaria i més 
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tard, tornaria a pensar-hi. Com a aquell a qui cauen les 
llàgrimes per pur misteri. 

Com a aquell a qui, dient la veritat, plora perquè sent les 
coses. Com aquell qui sent que és necessari plorar, que és 
convenient  fer-ho  per  consolar-se  a  sí  mateix  i  deixar 
anar  algunes  preocupacions  amb  el  curs  de  les  gotes 
salades  de  les  llàgrimes,  amb  força,  perquè  com  més 
ràpid caiguin, més ràpid es recupera l’esperança. Si més 
no, una mica.  Per sentir que encara pots caminar dret. 
Caient, però recuperant la força contínuament per tornar-
te a aixecar. 

I ja des d’aquell moment, vaig deixar d’anar-hi. Deixant 
aquella còmode butaca que tenia a l’habitació, aparcada. 
Amb  aquella  pols  que,  barrejada  amb  les  gotes  de  les 
llàgrimes  que  últimament  havia  deixat  anar  amb 
freqüència,  feien  un  buit  encara  més  gran  en  aquella 
habitació. 

Ja no m’importava sentir-la lluny, o trobar-la a faltar a 
ella, o trobar a faltar la seva presència, o aquella suavitat 
que durant dies no havia sentit,  o recordar tots aquells 
moments que l’únic que feien era causar-me més pressió, 
o dir que la odiava, o dir que ja mai més la buscaria. O dir 
que ja no la volia veure mai més quan sentia que ara, més 
que mai, la necessitava. Tornar-la a observar. O dir que 
sense ella podia. O dir que no la necessitava. O dir que... 
podia viure sense ella. 

No m’importava dir que podia viure sense ella... o això és 
el  que deia quan bevia.  D’alguna manera em sentia un 
drogoaddicta.  Un  borratxo,  un  sense  sostre,  em  sentia 
tant inútil que hi havia vegades que pensava, què fas? En 
què t’estàs convertint? 
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I sentia veus, veus que em repetien el que era. El que sóc. 
I el que haig de ser. 

Sentia veus que l’únic que feien era provocar-me, plorar, 
cridar  i  trencar  les  coses.  Tot  al  meu  voltant  estava 
destrossat. Ja ni tant sols em movia del llit. Ja ni tant sols 
notava aquella frescor dels llençols.  No podia sentir  de 
nou com el vent que entrava per la finestra feia fred el 
coixí quan el girava. Fent fora l’escalfor. 

Ara ja no sabia ni si estava a terra, o si estava viu. Només 
sentia  que  la  necessitava.  Que  volia  anar  amb  ella. 
Caminés  pels  camins  que  caminés.  Deixés  les  petjades 
que deixés. Portés el pentinat que portés. Només la volia 
a ella.  I  no m’importava dir  que aniria on fos falta per 
sentir-la a prop. 

Però aquelles veus continuaven. A mesura que cridava del 
dolor m’anava aixecant. Fent passes curtes, que pel camí, 
es feien llargues i  vaig acabar corrent.  Els esbufecs, els 
batecs,  ella,  els  seus  cabells,  el  cansament,  el  so  del 
silenci... hi era tot. Tot menys el bolígraf i el paper. I vaig 
asseure’m sobre la butaca, bruta i plena de pols. Ningú 
s’hi havia assegut des de llavors. I mentre la observava, 
quieta,  sens  fer  un  gest,  ella  em  dirigia  mirades,  que 
d’alguna manera entenia que em volia dir alguna cosa. 

Saps... des de que vas marxar que ja no puc escriure. 

Era  estrany  no  sentir-me  dir  ni  una  paraula  quant  el 
silenci ja s’havia trencat,  quant ja podia parlar.  I dir el 
que em feia por dir, la veritat. 

Ja  no  puc  concentrar-me.  Sentir-me  viva.  Ja  no  puc  
sentir com els teus ulls m’observaven de prop, fent-me 
sentir d’aquesta manera, la millor. Ja no puc volar, si  
més  no,  ja  no  puc  somiar.  No  sóc  capaç  d’agafar  el  
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bolígraf  i  escriure,  perquè  l’única  paraula  que  em  
sortiria seria rendir-se, i  jo no ho vull.  Perquè s’havia  
que  tornaries.  Em  sentia  una  drogoaddicta,  al  teu  
costat. Em sentia una inútil, al teu costat. Sentia el que  
senties tu. Somiava el que somiaves tu. En res. Perquè  
semblava que tot s’anés a acabar per culpa d’un so entre  
els  silencis  que  ho  canvia  tot.  Que  d’alguna  manera  
canviava els significat a tot el que pensàvem, i ens feia  
perdre l’esperança. Però jo només vull sentir-te dir que  
estaràs  aquí,  perquè  en  el  moment  que  marxaves,  
deixava de ser jo. Deixava de ser teva. Perquè sentia que  
si estaves allà era teva, i tu meu. Deixant així volar la  
meva imaginació per poder pensar en tu. I fer-te arribar  
d’alguna manera,  el  meu desitj.  Vine amb mi,  camina  
amb  mi,  al  meu  costat,  no  facis  dos  passes  més  
endavant,  ni  dos menys endarrere.  Camina endavant,  
mai travessis la línia. 

Si tu em dius vine, jo vinc. Però digue'm vine. 
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