
Mentre observo la gent a munt i avall  puc veure la multitud desfilant per la 

Gran Via  aquesta alçada hem desconcerta però hem permet pensar molt 

ràpid mentre  acabo de  llegir  la  paraula  final  d’aquell  sms del  meu mòbil 

“cuidat” no m’acostumo a que formi part del meu vocabulari perquè fins feia 

dos dies el compartir, estimar i sentir era el que havia cregut i confiat i 

aquella  paraula  tan  insignificant  m’havia  proporcionat  en  aquell  moment 

molta inquietud….No volia marxar encara hem donava prou pau el cafè del 

starbucks tenia un gust intens on podia sentir la part més sensual del cafè. 

Dins  d’aquella  sala  semblava imaginaria  plena  de gent  que responien  a  la 

similitud de l’ambient. Vaig marxar i al arribar a l’hotel vaig recordar que 

dins la meva bossa portava la llibreta verda que sempre apuntava totes les 

meves  sensacions  des  de  feia  un any,  a  partir  del  meu divorci  no  podia 

trobar la pau de cap de les maneres ni tan sols a uns quan quilometres de 

casa ni tan sols lluny de Tarragona, vaig intentar recordar com era la meva 

vida abans de conèixer al Joan havia passat tan de temps que hem costava 

trobar una mica de coneixement sobre el que havia estat la meva vida, era 

difícil  controlar  els  meus  sentiments  desprès  d’haver  regalat  la  meva 

existència durant 13 anys a un altra persona….per un moment vaig recordar 

quan tenia 14 anys aquells estius a casa dels meus pares, a Mas Pollet, la 

colla  d’amics  que  organitzàvem sortides  amb bici que  anàvem tot  el  dia 

d’aquí cap allà  vaig recordar-me del  Jordi,  “el  canelon  ”  li  dèiem, encara 



recordo aquells ulls grans i que amb la seva motocicleta ens vam recórrer el 

que era per mi tot el mon en aquells moments, m’estava emocionant quan 

recordava tot el que vaig viure amb ell, la sensació que tenia desconeguda 

per mi en aquells moments, aquella història es va quedar on havia començat 

sense dir res, marxant  sense fer soroll. Vaig recordar al Albert de Solivella 

el  poble  dels  meus  pares,  les  cartes  d’amor  de  manera  desesperada  els 

petons apassionats, el meu primer orgasme en unes escales de l’escola del 

poble, les cartes que poc a poc van comença a oblidar-se i un cop més de la 

mateixa manera vaig marxar molt ràpid …la meva primera festa de l’institut 

Martí i Franqués amb l’Abel aquell petó tan suau tan agraït i tan sensual, 

l’Abel era més gran que jo i jo encara tenia 14 anys així que la meva por al 

comprimís era evident la meva inseguretat no hem deixava formar part de 

cap futur, ens havien ensenyat que quan et casaves havia de ser per tota la 

vida per això totes les dones de la meva generació, les nascudes als anys 70, 

era  un  conte  de  fades  que  ens  van  explicar  durant  la  nostra  infància  i 

joventut i la que la societat ens va crear de forma il·limitada tota aquesta 

transició ens ha fet despertar a la realitat. Vam viure una juventut que els 

nostres pares no entenien. Als 25 anys hem vaig casar suposo que va ser un 

dia molt feliç i com a dona vaig tenir que assimilar el rol que hem “tocava” 

vaig tenir que aprendre a fer totes les tasques que se’m van donar per la 

meva raó de gènere, tasques anomenades de “dona”… Als meus 30 anys hem 



vaig quedar embarassada de la meva filla, la Mar, això si ho recordo com si 

fos ahir, perquè indiscutiblement es lo millor que li pot passar a una dona. 

Poc a poc la meva vida quotidiana es va convertí en una vida pels demés…jo 

ja no feia res per mi, no llegia, no sortia, m’havia oblidat , la meva soledat 

estava cada dia més pronunciada, el meu marit s’ocupava d’ell de sentir-se 

bé ell però es va oblidar de mi....,  del que a mi m’agradava,  es va oblidar de 

compartir, vaig passar a ser un objecte de la casa que a més li parlava i li 

incomodava,  suposo  que  hagués  preferit  que  no  parles  i  que  calles  que 

aguantes encara més, mentre recordo tot això ho recordo amb ràbia ara 

dins d’aquesta habitació de l’hotel encara puc recordar la sensació que això 

em provocava, vaig esperar tantes vegades  un petó o un “com et trobes” 

vaig recordar aquell sentiment de voler escapar molt lluny però fins que no 

va  arribar  el  moment  no vaig  tenir  valor.  Quan fèiem l’amor  hem sentia 

bruta  ja no tenia res sentit per ell, s’havia convertit en algú superior a mi, 

bé això es el que ell pensava  perquè les paraules que respirava ara sé que ni 

un sol moment eren d’amor.

La llàgrima hem va  aturar  el  pensament m’havia  promès que mai  més ho 

faria: Això de plorar...Vaig ser valenta per dir-li que marxes de casa no era 

conscient que començava la tasca més dura de la meva vida aixecar de terra 

tota la meva persona com a dona tota la dignitat perduda suposo que per 

això als tres mesos del meu divorci quan vaig conèixer al Kike hem va cridar 



l’atenció la seva manera de viure, era diferent a tot el que havia conegut 

potser era el  fet de que fos músic no sé....la  part més bohèmia seva va 

despertar la meva i la part més amagada va tornar el meu passat del meu jo, 

l’amor que vaig tenir d’ell va ser  com una carpeta comprimida com quan no 

ens caben els arxius i els comprimim va ser tan intensa que va fer llença al 

oblit aquells 13 anys de la meva vida i ja solament van quedar dins del record 

al passat més endins. Van passar el mesos i la passió es va tornar en bogeria 

aquesta adicció al sexe que mai hagués pensat que formés part de mi i ara 

estic  aquí  en  aquesta ciutat  immensa volen apartar-me de tot el  que no 

acabo  d’assimilar  situant  l’amor  per  damunt  de  tot  i  recordant  la  meva 

història  d’aquest  últims  mesos,  aquella  sensació  a  viure  que molt  poques 

vegades  considerem  important,  una  forta  intensitat  del  plaer,  una 

sensualitat que no té mai fi i feliç d’entendre el secret de lo que envolta 

estimar. Ara que ja s’ha acabat tot penso que potser ha estat un amor de 

transició  però  que  tota  dona  necessita  per  valorar  i  respondre  a  uns 

interrogants que no poden perdura tota la vida sinó que tenen que donar 

resposta inmediata per poder estar bé, com a dones sentir-nos bé com a 

persones sentir-nos fantàstiques i que als 37 anys facin reviure la inquietud 

més amagada del que realment ens agradaria fer i com ens agradaria viure, 

la part més bonica i sensual de la vida, suposo que al final d’una història 

realment fantàstica el missatge al mòbil de “cuidat” si que té sentit......




