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El cor bategant al ritme constant de l’altre de la mateixa 
manera que ho feia la respiració,  els petons dolços, les 
carícies juganeres i les mirades que parlaven una llengua 
delimitada s’annexionaven a un elenc misteriós de colors 
incomptables. La trama de la historia s’inicià quan la noia 
va deixar caure una llàgrima al mar, vora la platja; molt 
abans havia decidit que el  dia que la trobés el deixaria 
d’estimar.  El  noi,  que  prèviament  havia  defraudat  en 
l’amor, cercava un camí sense somnis destrossats. Per la 
seva banda li  reconegué que la seva flaire l’alimentava, 
l’excitava, l’omplia i l’ajudava a fregar els núvols del cel. 
Tot i la seva joventut el noi gairebé eternament viatjava 
d’una capital a una altra per qüestió de negocis, “la feina 
familiar” s’excusava sempre, a causa d’això només tenien 
ocasió de reunir-se les nits dels divendres i  alguna que 
altra tarda, que acudia a la llar de la seva princesa, però 
per  ella  n’era  més  que  suficient.  Considerava  els  seus 
quatre  mesos  de  relació  un  món,  multiplicables  per  la 
xifra que a qualsevol li vingués al cap.

Negre,  obscuritat.  Precisament  el  va  veure  aquella 
mitjanit de divendres en el pub més famós de la ciutat i 
amb nom impronunciable, ell l’estava esperant al costat 
de  la  barra  amb  el  somriure  gràcil  dels  seus  llavis 
melosos. La seva aparença li  reflectia la revelació de la 
bellesa  inductora  d’amor,  en  canvi  per  a  qui  no  el 
coneixia,  el  misteri  de  la  desconeixença  encisadora. 
Llavors  es  complia  un  any  de  l’accidentada  mort  a  la 
carretera del germà major de la noia. L’aniversari de la 
pèrdua esquinçà la bossa closa que contenia la depressió, 
que a continuació hi va aflorar. 

Gris.  L’abatiment  va  estar  a  punt  de  causar  el  rebuig 
d’aquella trobada per part de la noia, però ella va resistir. 
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La  gran  quantitat  de  persones  que  omplien  el  local  es 
movien, algunes empenyent-la i altres bloquejant el seu 
camí. A mesura que avançava les seves passes cap al noi 
va  notar  la  temptativa  d’amagar  les  seves  penes, 
rebutjant-les, potser per por de mostrar-les, però ell atent 
i sabedor del que succeïa la va rebre finalment amb un 
petó tendre i ensucrat. Aleshores es va sentir alliberada i 
no va oprimir els seus sentiments permeables.

Marró, el sòl. A continuació va obrir els seus braços i es 
van  abraçar;  tenia  sort  de  comptar  amb  ell  i  estava 
preparada per proposar-li d’anar a viure junts, d’explicar-
li  que  estava  disposada  seguir-lo  allà  on  fos.  La  jove 
desitjava caminar amb pas ferm sobre un terra sòlid, junt 
amb el  seu  príncep  blau,  que  en  aquesta  ocasió  vestia 
elegantment  d’una  tonalitat  fosca  i  marina,  que 
contrastava amb els seus ulls blau cel.

Blanc, lluminós. Sonava la música per damunt dels seus 
caps, tota la gent ballava, tret dels que es prenien un bon 
còctel  o  bé  fumaven  al  carrer.  En  un  moment  tot  va 
canviar, la cançó finalitzà i sonà una nova, però del tot 
especial, que els convidava a fer moure lentament la seva 
roba de gala. El noi va fer un gest amb el cap, dirigint-lo 
cap  a  la  pista  de  ball  ara  il·luminada  pels  focus  amb 
tonalitats suaus; la noia no el va contradir, es rendí.

Groc. Quan es reunien tot es tornava clar. Només havia 
de contemplar els fets, raonar en què s’havia convertit la 
seva  vida;  no  calia  caure  en  passats  foscos,  s’havia  de 
mantenir al present. Aprofitaria aquells instants com si 
fossin els  últims.  No tenia  ni  idea de ballar  però ell  la 
conduïa increïblement. La gent s’aturà i els envoltà amb 
llambregades  admiradores,  com  si  tot  hagués  estat 
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planejat  abans.  Tots  els  mals  l’hi  fugien,  les 
preocupacions i anhels havien perdut tot el seu sentit.

Taronja, tot s’havia tornat tan bonic. El noi li parlava a 
l’orella,  “t’he  trobat  molt  a  faltar  aquests  dies”  va 
començar, ella com a resposta tremolà de dalt a baix. A 
mesura  que  transcorrien  els  minuts  la  música  s’anava 
accelerant, els estils variant i el ritme sufocant. S’aturaren 
i tornaren cap a la barra. La noia eixugà amb un mocador 
de paper unes gotes que regalimaven el rostre perfecte del 
seu  salvador.  Llavors  els  masculins  i  hipnòtics  ulls  es 
creuaren amb els seus i es tornaren a besar, quan es van 
mirar de nou el noi s’havia tret de la butxaca un objecte 
que va captar l’atenció; un paquetet de preservatius. El 
sexe sempre l’havia portat maldecaps, li tenia por en certa 
manera. Abans de conèixer-lo altres nois ja li ho havien 
proposat, però havia un valor que ja havia calat fons en 
ella; havia de ser meravellós, meravellós i especial, amb 
algú pel qual sentís alguna cosa i no pas amb qualsevol 
que oblidaria el seu nom al dia següent o que simplement 
desaparegués.  “Potser  és  un  bon  moment,  ha  arribat 
l’hora” es va dir a si mateixa.

Vermell, el color de la vida. Les seves emocions activades 
li  donaren  l’empenta  que  necessitava  per  acceptar  la 
proposició indirecta del seu príncep. Ella el va somriure 
afirmativament  mentre  l’energia  s’erigia  al  seu  cos. 
Definitivament si alguna vegada n’havia tingut ganes de 
fer-ho, estava completament segura que no s’igualava a 
aquell moment. La noia l’agafà de la mà i el portà cap al 
lavabo de noies.

Els  segons es convertien en minuts i  tot  no era el  que 
semblava. Abans que les mans es poguessin desenfrenar o 
que  els  cossos  s’unissin  entrellaçats,  el  petó  la  devorà. 
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Quan  el  plaer  era  absent  la  noia  esbrinà  en  un  nores 
l’autenticitat dels viatges, però era massa tard i el món 
pesava suficientment sobre les seves espatlles per defallir. 
Tots no eren com als relats o als llibres. Les carícies van 
deixar pas a les esgarrapades, les dents a la succió. Els 
crits esgarrifats sortiren de la seva boca molt abans que 
s’ho proposés. Fora la música va deixar de sonar i la gent 
es girà cap a la porta del lavabo, per on per sota sorgia la 
sang d’un bassal que s’havia format a dins. La noia no va 
tenir  temps de preguntar perquè,  de fet  ja es va donar 
compte a l’instant, es tractava d’un caçador que marejava 
a  la  seva  presa  i  ella  hi  havia  caigut  de  quatre  potes. 
Tampoc  en  va  tenir  per  considerar  la  injustícia  de 
l’assumpte i la falsedat, doncs la llum dels seus ulls es va 
engolir per l’eternitat.  La porta es va obrir i  tothom va 
observar  amb  expectativa  com  sortia  el  noi,  amb  el 
mateix  somriure  amb  el  qual  hi  va  entrar,  però  amb 
l’escleròtica dels ulls obscura en lloc de blanca. Caminà 
cap a la sortida del local deixant petjades, tothom s’havia 
quedat petrificat i quan un home, el cambrer que havia 
trucat a la policia,  va gosar interferir el  seu pas, el  noi 
mostrà els seus ullals tacats de sang amenaçadorament i 
sense  que  ningú  ho  hagués  pogut  captar,  el  va  deixar 
enrere amb el  millor dels  moviments i  va desaparèixer 
per  la  foscor  dels  carrerons,  qui  sap si  en busca d’una 
futura presa. 
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