
Sara
M’ha vestit tota de marró que és el color de la caca i 

no m’agrada. La mare li diu a la tieta que no tinc cap peça 
negra, perquè les nenes han de mudar-se colorides, de groc 
i de rosa, com els petit suisse. No fa bona cara. Els ulls se li 
mouen molt ràpid, com a una senyora que buscava algú 
a l’andana quan el tren encara no s’havia parat a l’estació; 
les pupil·les eren com planetes voladors.

El meu pare té 34 anys. Abans en devia tenir menys 
però jo sempre l’he conegut així. Des que vaig néixer és el 
meu pare, i un dia em va portar a veure els Reis Mags.

—Papa, d’on vénen els Reis?
—De l’Orient!
—I són xinesos?
El pare rient però una mica trist em va dir:
—Sara, el Nadal és una època màgica i vull que sempre 

ho sigui per tu. Recorda les meves paraules si algun dia 
estàs trista, d’acord?

Vaig fer que sí amb el cap mentre el pare m’estrenyia 
com jo a l’osset quan tinc por i no puc dormir. 
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Emma
Em consumeixo, ja no sé plorar més. Ajuda’m. No sé com 

dir-li-ho a la Sara. No vull fer el llit perquè el coixí té la forma 
de la teva nuca. Hi havia un cabell. Quan m’hi ajegui a la nit 
palparé el buit que m’has deixat i em convenceré que ets a 
l’estudi o bevent un got d’aigua mentre passes la mà de dalt a 
baix per les cortines i aquella pell de la mà dreta se t’enganxa 
amb algun fi l sortit de la tela. Però no tornaré a sentir la teva 
escalfor. Has marxat i sento que caic. Recordes fi car-me el 
xumet al melic quan estava embarassada per si la Sara tenia 
pena? Ara és a mi a qui li manca l’aire. M’ofego.

Un plugim amarg m’emboira, com si em pintessis. La 
teva germana em demanarà algun dels quadres. Li donaré 
els del Nadal, una època trista que no vull recordar.

Juli
Emma, no facis un drama de la naturalesa. Mira que 

n’arribes a ser de catastròfi ca. Saps que és el pa de cada 
dia, la gran igualadora de classes socials. A la Sara li has 
de dir pel seu nom, té dret a conèixer la veritat. Però el 
tanatori no és un gran lloc. No oblido la teva olor de net, 
bonica, no l’oblido. El que passa és que de moment no et 
puc dir on sóc. No em puc posar en contacte amb tu, et 
trasbalsaria. T’he de donar un temps d’adaptació. Potser 
el pròxim Nadal…

Sara
La mama diu que el pare va néixer el mes de juliol i 

que per tant és càncer, per això ha marxat a veure la seva 
constel·lació al cel. Jo no sé si creure-m’ho, això. Prefereixo 
creure en els Reis Mags.


