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Dies estranys



Un dia qualsevol…

Passen les hores i  la Rosa no truca. Es estrany en ella, 
però de fet, fa temps que tot en ella és estrany.

Sembla  que  ha  canviat  d’amigues…  un grupet  peculiar 
que va amb ella a gimnàstica, o pilates, com es diu ara.

Em  sento  trista,  la  trobo  a  faltar  moltes  estones… 
m’agrada quan estem juntes  i  no  m’agrada alhora… és 
com  si  alguna  cosa  hagués  transformat  l’amistat  en 
silencis i desconfiança.

La Pepi m’ha fet passar. Sempre tan amable i riallera… 
anar a casa de la Rosa és com una petita festa. Camino pel 
passadís  ansiosa  de  parlar,  de  fer  plans,  d’abraçar,  de 
sentir…

Sí,  és  allà  però  no  hi  és  en  realitat.  No  vull  plorar  i 
m’aguanto…  l’olor  a  maquillatge  barat  i  laca  d’ungles 
m’evadeix per un moment del dolor.

Saluden efusivament e  intenten apropar-me al  guirigall 
infame  on  la  Rosa  no  para  de  riure,  mirades  buides 
envoltades dels colors de moda, secrets a cau d’orella que 
avergonyeixen     la meva presència allà plantada.

Un altre dia qualsevol…

No sé qui redimonis són aquestes “celebrities”. Diuen que 
marquen  “tendències”,  la  moda,  estar  “cool”.  La  pobre 
Pepi no entén res, només fa que plorar.

M’ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla 
no  menja,  beu  líquids  estranys  i  vesteix  com  una 
descarada.
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Sóc una adolescent... com la Rosa, la Marina, el Pol... com 
tantes i tants.

Tinc  tantes  preguntes  dins  meu  que  em  sento 
sobresaturada.

Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades 
fins i tot bipolar, però em sento feliç de ser com sóc; i la 
Rosa no és cap descarada, només se sent perduda fent de 
lolita.

Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir... i 
ella també ho vol.

La Kate Moss està sempre massa ocupada per recuperar 
vides malmeses!!
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