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M’hauria agradat saber escriure. De sempre havia volgut 
saber escriure. Sentia la necessitat de poder expressar les 
meves opinions, els meus pensaments, les meves idees i, 
per què no, els meus sentiments, els meus desigs i anhels. 
Potser, però, per por de fer-ho malament, per por de no 
saber-me explicar bé o que en fer-ho quedés decebut per 
no haver estat capaç de transmetre el que volia, o, fins i 
tot,  per por de fer  el  ridícul  més espantós...  potser per 
totes les raons juntes, m’havia negat, fins i tot, el fet de 
provar-ho. 

I  ara,  justament  ara,  el  destí  ha  fet  que  fos  la  meva 
darrera voluntat. I ho he fet per tu. He volgut que aquest 
darrer moment fos teu, sols teu i... meu.

Em vénen al  cap tants  i  tants  moments  en què  hauria 
volgut  escriure’t,  expressar-te  amb  lletres  tantes  coses, 
tantes i tan profundes i que a la fi no vaig fer mai. Ni de 
paraula vaig poder fer-ho.  De vegades,  simples com un 
t’estim; de vegades tan complicades que ni ara sé per on 
començar.  M’hauria  agradat  ser capaç de  fer-te  arribar 
mitjançant  paraules el que el meu cos sentia en ser al teu 
costat.  Voldria  haver  deixat  explicat  el  que  l’expressió 
dels meus ulls, en mirar-nos, et deien, imprès, fossilitzat 
per sempre. Hauria volgut deixar escrit el que sentia quan 
una llàgrima llenegant de l’ull  banyava el teu rostre en 
una abraçada.  Hauria volgut plasmar aquelles  petiteses 
que  vam  compartir.  Des  del  simple  soroll  dels  macs 
agombolats per les ones a la vorera de la mar, fins al ball 
lleuger  de  la  papallona d’un color  groc  cridaner  volant 
rítmicament  en un camp d’enclova... o com m’encisava 
tant veure’t admirar la bellesa de les flors que creixent a 
redossa de  la paret seca ens acompanyaven pel camí de 
retorn..., petiteses que van omplir de goig i de complicitat 
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les nostres vides, de plaer i de felicitat els nostres cors.  I 
ara,  en  la  meva  darrera  voluntat,  he  d’aprofitar 
l’avinentesa.

Ah,  la  nostra  història!  Quina  història!  Tants  moments. 
Tantes il·lusions. I al final què, tot ha quedat buit, ara ja 
res té sentit, s’ha acabat.

No voldria fer-te sentir culpable de res,  tot i així, però, 
puc dir ben fort que ha estat  una  paraula teva que ha 
desencadenat tots aquests esdeveniments. NO! Sí, un sol 
no ha bastat per a desbaratar totes les meves il·lusions, 
tota la meva fe en la vida. Totes les meves ganes de viure.

Què  ha  passat,  què  ha  trencat  el  somni.  Què  ha 
desbaratat la complicitat de l’un per l’altre. Sí, sí,  ja sé 
que no ha estat de sobte. Que des de fa un temps, dia rere 
dia,  en tu s’obrien noves  inquietuds,  s’atracaven altres 
ulls a on mirar i que, per tu, jo, tot i ser molt important 
encara en la teva vida,  la meva presència en el teu cor 
anava perdent intensitat. 

Què podia fer, jo era el mateix. Tot i que sabia el que et 
passava, no podia fer-hi res, ja t’ho havia donat tot. Per 
açò,  intentava  rebel·lar-me  amb  mi  mateix  per  seguir 
esperant inútilment, per no cercar un nou camí, per no 
cercar altres opcions per a la meva vida.  Però no volia 
perdre’t, volia mantenir viva  l’esperança. No em quedava 
res més. Eres la meva vida. I la meva vida era seguir lligat 
a la teva o no tenia sentit.

Em van venir tants i tants bells records. No sé per què 
però vaig recordar llargament la primera mirada. Sí,  la 
primera mirada em va quedar gravada en la ment. Tenies 
una mirada juganera, provocadora. Em deia som aquí i 

3



no et serà fàcil conquistar-me... però m’agradaria que ho 
intentessis. I jo, boig, i tant que ho vaig intentar!

Em va costar Déu i ajuda però vaig aprendre a conèixer 
com  eres,  com  pensaves,  com  actuaves.  I  com  més  et 
coneixia més a prop teu volia ser. Un nou món se m’obria 
al davant. Una nova manera de veure la vida.

No vaig esbrinar mai què era el que jo t’oferia, però tu per 
jo ho eres tot. I així vam compartir moltes coses i molts 
moments, sols i amb altres. Mentrestant, sense adonar-
nos-en, el lligam que ens unia era cada cop més fort.  Era 
una unió arrelada al nostre entorn, al que ens envoltava. 
Vàrem recórrer barrancs, vàrem explorar les entranyes de 
la terra, vàrem fer l’amor a la llum de la lluna... ens vam 
mirar  els  ocells,  fotografiàrem  flors,  arreplegàrem 
pedres... Qualsevol cosa ens feia el fet. I sí, als ulls dels 
nostres companys, érem la parella ideal!

Per açò, quan la boira  va començar a enterbolir la llum, 
no m’ho podia creure. No entenia el que passava.

El comiat ha estat molt dolorós. El no podem seguir junts 
ha estat mal d’empassar. No podia superar l’angúnia que 
sentia per tot el cos. Un nus al coll m’ofegava. Necessitava 
alliberar-me  d’aquest  sentiment.  No  sabia  què  fer.  No 
sabia on anar. Que simple és a vegades, que senzill i bo de 
fer, agafar un bòtil d’aquell gin amb què preparaves tan 
bones les pomades. Com m’ha cremat el primer glop, ja 
no en recordava el  gust  d’esperit  aromatitzat.  El  segon 
glop no ha estat tan dur. El tercer ha estat quasi suau. El 
dotzè... ja ni el record, només sé que no ha estat el darrer. 
Cada cop el  suc,  al  bòtil,  era  més avall  i,  dins  jo,  més 
amunt. Era com si volés. Que bé, quina sensació. I cada 
cop sabia  manco què feia,  per què bevia.  Fins i  tot,  se 
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m’ha dibuixat un somriure al rostre. He agafat les claus i 
he sortit de casa. No sé ben bé quina hora era. La nit era 
fosca.  He  tancat  la  porta  i  m’he  dirigit  cap  al  cotxe. 
Recordava  molt  lleugerament  on  el  tenia  aparcat.  He 
vomitat abans de trobar-lo. No podia obrir la porta, no 
trobava la clau. Les mans em tremolaven i començava a 
tenir fred.

Tornava la consciència del que havia passat. Tornava el 
turment  del  comiat.  Tornava  el  nus  al  coll.  No  era 
conscient del que havia de fer, només sé que volia fugir, 
desaparèixer  d’aquesta  illa.  No  podia  veure’t  en  mans 
d’una altra persona. No, no podia. He engegat el cotxe i 
m’he  dirigit  cap  a  una  carretera,  era  igual  quina, 
necessitava  una  carretera  llarga,  molt  llarga.  Una 
carretera  que  no  s’acabés  mai.  Mentre  no  trobés  la  fi, 
tindria una fita a aconseguir.

No sé què ha passat. Un arbre. Sí, un arbre ha aparegut 
de sobte al meu davant. El vehicle s’ha aturat de cop. Tot 
era fosc. Negre.

No sé quan temps he estat inconscient. En despertar no 
notava  gairebé  el  meu  cos.  Em  sentia  perdut.  No  em 
podia  borinar  però  tenia  la  teva  imatge  en ment.  Eres 
present i eres amb mi. Tu i jo junts una altra vegada. És 
en aquest moment que m’he concedit la darrera voluntat. 
T’escriuria.  És  la  meva  darrera  oportunitat  de  deixar 
palès el que has significat per a mi.

Sé,  ben cert que ho sé, que mai no podràs llegir aquestes 
paraules, però, en el meu interior, necessitava sentir que 
te  les  escrivia.  M’imagino  unes  paraules  escrites  com 
punxons de gel preparades per clavar-les al teu cor, i ho 
imagino  així,  perquè,  per  una  banda,  vull  que  sentis 
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aquesta punxada en tenir la notícia del que ha passat i 
sàpigues  el  que  t’he  escrit,  però,  per  l’altra,  vull  que 
aquestes lletres siguin de gel  perquè en fondre’s  no et 
quedi cap ferida per al futur.

Tots aquests  pensaments s’arremolinen a tota velocitat. 
No hi ha temps per perdre. Encara, però, hi falta el que 
més importa. Què dir-te. Tot, impossible. Massa llarg. El 
més  important?  I  que  és  el  més  important  en  aquest 
moment. Tant de temps sense saber escriure i ara que puc 
fer-ho no tenc res a dir?

De  cada  vegada  la  meva  darrera  voluntat  m’és  més 
feixuga.  He de frisar.  Ni  vull  cansar-te  ni  ja  em queda 
gaire temps. Esper, sí, esper, que al teu cor puguis llegir 
aquestes  paraules.  T’he  estimat.  T’estim  encara   i 
t’estimaré mentre em quedi un alè de vida.

Sense tu no som ningú i, sense tu, no he sabut viure. No 
fa gens que ens hem dit adéu i jo ja he iniciat el meu vol 
de  llibertat.  Potser  el  dia  que  tu  prenguis  el  teu 
coincidirem en algun lloc  i  podràs  llegir  el  que et  vaig 
escriure en aquesta, la meva darrera voluntat.
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