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Uns  profunds  ulls  blaus  resseguien,  cansats  però 
curiosos, les formes que les diminutes gotes de la pluja 
traçaven sobre els vidres de la finestra. Ja eren les vuit del 
vespre  i  l’Àlex  seguia  assegut  sobre  la  vella  cadira  de 
fusta,  esperant  vanament  que  el  succés  d’algun  fet 
extraordinari trenqués aquella monotonia. A ell potser no 
li  ho  semblava  però  al  carrer,  sota  la  cortina  d’aigua 
transparent  que  ho  embolcallava  tot,  s’hi  amagaven 
moments tan màgics que només els que els vivien podien 
apreciar:  un  petó  d’enamorats  sota  un  paraigua 
compartit, un somriure de complicitat entre amics, una 
abraçada de retrobament després d’un llarg viatge,  una 
mirada sincera plena de confiança... I és que en un dia de 
pluja  pots  descobrir  moltes  coses  del  teu  voltant  que 
abans no havies sabut apreciar. 

Però  l’Àlex  era  un  nen,  un  nen  d’onze  anys  normal  i 
corrent, acostumat a la incessant activitat diürna i amant 
de  l’estiu,  la  calor  i  el  sol.  Trobava  a  faltar  les  càlides 
carícies del sol contra la pell i el desig de refrescar-se amb 
la salada aigua del mar. Ja feia dies que esperava amb 
impaciència  l’arribada  del  bon  temps,  de  manera  que 
aquell dia li suposava una certa desil·lusió. 

L’embriagadora  flaire  de  xocolata  desfeta  que  arribava 
des de la cuina el va despertar del seu estat expectant. Es 
va aixecar i, guiat per aquella deliciosa olor tan casolana, 
es va dirigir  a la cuina.  Amb la fantasia d’un infant,  la 
seva mare remenava la xocolata al ritme de la cançó que 
taral·lejava  suaument.  Ell  va  pensar  que,  mentrestant, 
podria distreure’s amb alguna cosa per no fer tan delirós 
el  temps  d’espera.  Buscant  pels  racons  del  passadís 
alguna de les bales de la seva col·lecció, va topar amb una 
escala de mà. Era l’escala de fusta que conduïa a les golfes 
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i, en veure que la trapa era entreoberta, va tenir una idea 
molt millor. Va pujar amb peus de plom, procurant no fer 
soroll perquè la seva mare no se n’adonés. No sabia ben 
bé per què, però mai no l’havien deixat pujar en aquella 
part  de  la  casa  que  a  ell  li  semblava  tan  misteriosa. 
Sempre  li  havien  dit  que  era  massa  petit  i  que  podia 
prendre  mal.  Però  d’aquí  a  dues  setmanes  seria  el  seu 
aniversari i faria els seus esperats dotze anys. Ben mirat, 
tot  i  que  als  seus  pares  els  costés  acceptar-ho,  potser 
començava a deixar de ser un nen. 

Quan va entrar, era tot fosc i l’ única llum que li permetia 
intuir què era cada objecte a partir de la seva forma era la 
tènue  claror  que  arribava  a  través  de  la  claraboia. 
Aquelles golfes feien olor d’històries amagades i a l’Àlex 
sempre  li  havien  fascinat.  Després  de  buscar 
desesperadament  una  llanterna  a  les  palpentes,  va 
recordar  que  el  bolígraf  que  duia  a  la  butxaca  dels 
pantalons feia llum. El primer que va desemmascarar fou 
un baül immens, molt semblant als que apareixien en els 
seus  contes  fantàstics,  sempre  plens  d’invents 
meravellosos.  Es  va  sorprendre  en  veure  que  el  gran 
cadenat  metàl·lic  que  custodiava  els  seus  secrets  era 
obert. Sense pensar-s’ho dues vegades, va alçar la tapa del 
cofre enèrgicament. Les ninetes dels seus ulls van deixar 
de  lluir  quan  s’enfrontaren  a  la  trista  buidor  que 
inundava el seu interior. Ni tan sols havia tingut temps 
d’imaginar  la  multitud  de  coses  increïbles  que  s’hi 
podrien haver amagat. 

Quan  ja  era  a  punt  de  deixar-ho  córrer,  amb  un  peu 
recolzat al primer esglaó i pensant de nou amb la tassa de 
xocolata calenta que l’esperava, el seu sisè sentit l’advertí 
d’haver passat per alt alguna cosa realment important. Va 
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fer mitja volta i  descobrí,  al  fons del baül,  una troballa 
sorprenent. Es tractava d’un diari amb una preciosa tapa 
aiguamarina i, just damunt seu, una estrelleta de mar. 

Decidit a llegir els records que algú havia volgut revelar 
en aquelles pàgines, va reconèixer sorprès la inconfusible 
lletra del seu avi. Un calfred el va recórrer de dalt a baix i 
tot un seguit d’imatges doloroses, que en el seu dia havia 
intentat oblidar, li van passar davant la vista. Va recordar 
aquells ulls càndids, aquella última abraçada a l’hospital i 
li va semblar sentir, per segona vegada, la veu trencada i 
espantada del seu avi, preguntant-li: “Qui ets?”. I no ho 
va fer intencionadament; simplement no podia penedir-
se’n, perquè no el reconeixia. Tot i això, no sabia fins a 
quin punt havien arribat a ferir el seu nét aquelles dures 
paraules.  L’Àlex  no  va  poder  evitar  que  els  ulls  se  li 
neguessin  de  llàgrimes  i,  amb  un  nus  a  la  gola,  va 
començar la lectura: 

“Estimat Àlex, 

Sé que algun dia aquells ulls d’aigua cristal·lina que, des  
del  bressol,  em  miraven  amb  una  curiositat  innocent  
llegiran  aquesta  carta.  Potser  sorpresos,  potser  
desconcertats,  esperant  respostes  ressorgides  i  fent-se  
noves preguntes... No ho sé. De moment, tan sols et puc  
revelar que el bolígraf que ara il·lumina el meu missatge  
és  el  mateix  que  el  que  un  23  d’abril  del  2008 va 
dibuixar amb delicadesa aquestes paraules. Com que sé  
que,  desgraciadament,  no  tindré  el  plaer  de  veure’t  
créixer, d’aconsellar-te o de donar-te ànims, he decidit  
compartir  amb  tu  els  pensaments,  els  records  i  els  
secrets que encara conservo. Amb tu, només amb tu. 
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Diuen  que  no  ens  adonem  del  que  tenim  fins  que  ho  
perdem. Però el que m’angoixa més és que jo me n’adono  
justament abans de perdre-ho i, a més a més, sé que no  
puc fer res per evitar-ho. 

L’olor del  cafè  matutí  i  la  textura  escumosa  que,  
inevitablement, et queda sobre els llavis; el màgic so de  
les ones, guardat dins un cargol de mar; l’aire pur de les  
muntanyes quan t’omple els pulmons de benestar; l’halo 
de calor que t’embolcalla quan ets davant la llar de foc i  
les  guspires de les  flames que queden reflectides a les  
ninetes dels ulls; el tacte suau dels pètals de rosa... Tot  
són sensacions. Sensacions que poden semblar senzilles  
o, fins i tot, insignificants, però que desperten la felicitat  
adormida en els meus sentits. El temps s’empassarà el  
record  d’aquests  petits  instants  que  mouen  el  meu  
interior, però no aconseguirà que desapareguin: la vida  
quotidiana  me  les  oferirà  una  i  altra  vegada,  me  les  
evocarà dia rere dia. 

El que de veritat em preocupa, m’entristeix i em marceix 
el  cor  és  saber  que  els  moments  i  les  persones  més  
importants  de  la  meva  vida  se  m’aniran  esborrant  
paulatinament  de  la  memòria,  com  fotografies  
desaparegudes  d’un  àlbum,  com petjades  difuminades  
per l’onatge del mar en el pas sobre la sorra. 

De manera subtil, amb les claus que obren els calaixos  
més insospitats de la ment, m’aniran robant els secrets  
que  hi  he  guardat  curosament  al  llarg  de  la  meva  
existència.  Crec  que  quan  perds  els  ambients,  les  
situacions  i  les  persones  que  han  marcat  la  teva  
personalitat, el “jo” que hi ha dins teu va morint a poc a  
poc, sense ser-ne conscient. És per això que he decidit  
escriure  aquest  diari:  perquè  les  meves  memòries  no  
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desapareguin  amb  mi.  No  és  estrictament  un  diari  
personal;  en ell  hi  posaré fotografies,  cartes,  cançons,  
fragments  de  novel·les,  històries  creades  per  la  meva  
imaginació,  petits  objectes,...tots  amb  algun  valor  
realment especial. 

I  és  que  les  pèrdues  poden  ser  guanys.  Perquè  quan  
perds  alguna  cosa  que  forma  part  de  tu,  sempre  
n’apareix una segona que intenta omplir el buit que se  
t’ha creat. El poc temps que porto a l’hospital m’ha servit  
per  adonar-me  de  la  certesa  d’aquesta  afirmació.  
L’aïllament  del  teu  antic  món  et  permet  fer  noves  
amistats,  amistats  que  molt  probablement  no  hauries  
tingut ocasió de conèixer; la mort d’un ésser estimat fa  
que aparegui algú especial que et faci somriure de nou,  
mantenint  viu  el  seu  record;  la  paraplegia  et  pot  fer  
descobrir  tota la  bellesa que són capaces  de  crear les  
teves mans;  la malaltia t’ajuda a valorar la salut. És 
aquest  l’esperit  que  manté  viu  l’hospital.  A  partir  del  
moment en què vaig saber entendre això, vaig ser capaç  
d’aixecar-me  i  seguir  vivint  per  ser  feliç,  gaudint  de  
cada  instant  i  respirant  cada  nova  sensació.  Perquè  
sabia que no podria reviure amb la memòria la màgia  
de cada petit detall. 

És possible que t’estiguis preguntant per què tu, per què  
a tu. El motiu se’m fa cada vegada més evident. No sé  
exactament què és el que ho fa, però els records on tu hi  
apareixes semblen més nítids i clars, com si estiguessin  
protegits  per  una  espècie  de  capa  invisible.  Ets  
l’esperança que em protegeix de la desesperació. Ets el  
gran guany de la meva petita pèrdua. Però abans que la  
memòria  em  falli,  recorda  sempre  aquestes  paraules:  
ETS INOBLIDABLE. Avi. 
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PD: Espero que hagis  reconegut l’estrella.  Jo ja no la  
necessito i sé que la deixo en les millors mans possibles.  
Ara, a canvi, et demano un petit favor: fes-li un petó a la  
mare de part meva. ” 

L’Àlex  se  sentia  commogut  pel  sentiment  de  tristesa  i 
enyorança que encara duia al damunt, però en els seus 
ulls resplendia la felicitat. 

D’entre  les  mil  preguntes  que  desordenaven  els  seus 
pensaments,  en  va  sortir  una:  “com  sabia  l’avi  que  el 
bolígraf  amb  què  ell  escrivia,  ara  el  tindria  jo  a  les 
mans?”. Ell mateix en va trobar ràpidament la resposta: 
no era un bolígraf qualsevol i d’això ja feia temps que se 
n’havia adonat. Li havia regalat el seu avi poc abans de 
morir i  tenia la particularitat que la tinta, aparentment 
invisible,  només  es  veia  amb  la  llum  blavenca  de  la 
llanterna que duia incorporada. 

La  resta  de  preguntes  eren  de  moment  massa 
complicades. Les guardaria i potser un dia, quan fos més 
gran, en trobaria les respostes. 

Va observar detingudament l’estrella i, amb la punta dels 
dits, va resseguir suaument les cinc puntes. Era un tacte 
agradable que ja havia experimentat abans. Aleshores, un 
flash: aquella preciosa estrella de la col·lecció de fòssils 
del  seu  avi.  Des  de  ben  petit  s’havia  sentit  atret  per 
aquella  estrelleta  de  mar  que  semblava  parlar-li  en  el 
silenci. Quan va fer sis anys, l’avi va decidir regalar-li. Va 
ser  un  regal  molt  especial.  Recordant  això,  l’Àlex  va 
tornar a sentir  l’alegria que l’havia omplert  ara feia sis 
anys. 

Amb  poc  temps,  l’estrelleta  es  va  convertir  en  el  seu 
amulet, únic i irreemplaçable. Però quan l’avi es va posar 

7



malalt, l’Àlex va prendre la decisió de retornar-li la peça 
clau de la seva col·lecció. Estava convençut que l’ajudaria 
i li donaria forces, de la mateixa manera que ho havia fet 
sobre  ell  en  infinitat  d’ocasions.  En  aquell  moment  va 
perdre el seu amulet de la sort i ara, no només recuperava 
l’estrella, sinó l’esperit lluitador del seu avi. 

Va restar una estona fullejant la història del seu avi, de la 
qual  ell  en  formava  una  part  essencial.  En  acabar,  es 
quedà  pensatiu,  fins  que  un  crit  dolç  el  va  despertar 
d’aquella  història  amb gust de somni.  Era la veu de la 
seva mare: 

–Àlex, la xocolata! 

Mentre  baixava  les  escales  amb  parsimònia,  l’Àlex  va 
tenir la mateixa sensació que aquell dia que va descobrir 
qui eren els reis. Igual que llavors, havia tingut una bona 
estona  diürna  de  reflexió  i  descobriments  que  l'havia 
portat a aquella conclusió. I aquella tarda, la lectura de la 
carta  li  havia  descobert  la  història  completa  d'una 
persona, de la gran persona que hi havia més enllà del seu 
avi, de l’únic avi a qui havia conegut i que potser no havia 
sabut valorar completament. Va sentir la mare dient: 

–Com és que no has vingut volant com sempre que hi ha 
xocolata? 

L’Àlex va pensar “És que m’he fet gran, mare”. Sabia que 
aquella tarda havia mort una part del nen que encara era 
per deixar néixer l’adolescència. En entrar a la cuina, amb 
un somriure trist  i  alhora alegre,  va  fer-li  un petó a  la 
mare i li va xiuxiuejar a cau d’orella: 

–De part de l’avi.
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