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Jo  vaig  veure  morir  l’Anna  Vidal.  Ens  coneixíem  poc, 
dúiem  els  nens  a  la  mateixa  escola  i,  pel  que  sembla, 
havíem anat juntes a la guarderia, deu fer ara uns trenta 
anys.  Naturalment  jo  no  ho  recordo,  però  les  nostres 
mares es van veure un dia a la sortida de l’escola i es van 
reconèixer,  com antigues  correligionàries  d’una secta  o 
exmembres d’un partit  clandestí.  Sé que res uneix tant 
com la maternitat compartida, els nens són absorbents i 
es converteixen en l’únic món possible, és difícil oblidar 
algú amb qui s’ha passat una varicel·la o una otitis, o sigui 
que  les  nostres  mares,  ara  àvies,  es  van  saludar  amb 
entusiasme. L’Anna i jo teníem gairebé la mateixa edat 
-ara ja no, jo he seguit fent anys mentre ella s’aturava, 
involuntàriament,  en  els  seus-  i,  pel  que  sembla,  érem 
fins i tot amigues abans de fer-ne tres. 

De tota manera, el dia de la seva mort ja havíem canviat 
els papers -de filles a mares- no sense esforç, intentant 
aparentar una espontaneïtat despreocupada que ja no pot 
durar massa passats els trenta i que només algunes dones 
-les que encara no tenen fills- poden conservar uns anys 
més. La maternitat destrueix qualsevol intent de semblar 
encara  jove  i  alegre  o  hauria  de  dir  lliure  i  sense 
preocupacions.  El  cas  és  que  les  nostres  mares  havien 
passat a ser àvies i nosaltres a ser mares, els nostres fills 
de quatre anys compartien aula, nens que ens feien felices 
però  també  ens  feien  grans,  ens  deslliuraven  de  les 
manies però també de les ganes d’improvisar, després de 
parir  ja  és  impossible  fer  marxa  enrere,  el  pes  de  la 
responsabilitat  t’atrapa  i  t’engoleix,  mai  més  tornes  a 
dormir com abans, deu hores seguides sense despertar-te. 
Els nostres fills també eren amics -com pel que sembla ho 
érem l’Anna i jo, encara que no ho recordem- però ara 
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han deixat de veure’s perquè al fill de l’Anna Vidal se’l va 
endur el seu pare a una altra ciutat. El meu fill Oriol ja no 
em parla d’ell,  la seva memòria de peix es dedica a les 
coses que encara fa, les seves rutines, els companys amb 
qui juga, les sèries que veu cada dia a la tele. No obstant 
això,  a  vegades  em sorprèn  amb una frase  inesperada, 
algun record de la seva curtíssima vida, lluent i viu, que jo 
no  encerto  a  saber  d’on  ve,  com  si  hagués  sortit  a  la 
superfície després de restar amagat, qui sap si encallat en 
algun racó, com ho fan de vegades els troncs d’un riu. Qui 
sap si tot és dins el nostre cap, també el record de l’Anna 
Vidal  i  jo  jugant en un patí  de sorra i  pedretes,  potser 
algun dia surarà fins a aigües tranquil·les i només hauré 
d’allargar la mà i recollir-lo. Tant d’esforç perquè els nens 
siguin  feliços  i  qui  sap  si  no  recordaran  res  d’aquests 
primers  anys,  els  dies  se  superposen i  les  experiències 
també,  tot  queda  sepultat  sota  tones  de  sensacions 
semblants,  és  difícil  o  un  atzar  atresorar  alguna 
determinada,  jo  no  me’n  recordo  gens  de  l’Anna Vidal 
malgrat que,  des que va morir,  he intentat recordar-la, 
fer-me-la venir  a la  memòria,   rememorar els  jocs que 
compartíem o la bata de quadrets que vam dur ella i jo i  
tants altres després de nosaltres. 

Aquell  dia  havia  de dur el  nen a l’estació d’autobusos 
perquè  se  n’anava  d’excursió.  Encara  que,  ben  mirat, 
deixar l’Oriol a l’autocar era únicament l’objectiu final del 
meu  recorregut  d’aquell  matí.  Estava  content  d’anar  a 
veure  elefants  i  girafes  per  un  dia,  en  lloc  d’omplir 
llibretes de lletres i números i practicar el seu nom fins a 
l’infinit.  Però primer calia esmorzar, vestir-se, deixar la 
petita Marta a la guarderia. L’Oriol es queixava o estava 
potser amoïnat, li costava gestionar l’emoció de l’excursió 
en perspectiva, un viatge en autocar, un dia sencer en una 
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altra  ciutat,  el  zoo  amb els  seus  amics  de  la  classe,  la 
sensació de no anar amb els pares ni la germana, il·lusió i 
a la vegada por. Vaig agafar el Land Rover perquè es feia 
tard  i  vaig  pensar  que  així  aniríem  més  de  pressa,  el 
trajecte que havíem de fer eren encara no quinze minuts a 
peu  però  em va  semblar  que seria  més ràpid  en  cotxe 
encara  que  hagués  de  deixar-lo  un  moment  sobre 
qualsevol  vorera,  desembarcar  a  la  nena  gairebé  en 
marxa, dipositar-la en mans de la mestra i sortir volant. 
El cas és que hi havia un trànsit espantós i em vaig posar 
una  mica  nerviosa,  no  m’agrada  que  el  nen  se’n  vagi 
d’excursió, gairebé no tolero que es passi el dia a l’escola i 
comenci d’aquesta manera una vida sense mi, una vida 
que, un cop iniciada no farà més que allunyar-lo com jo 
em  vaig  allunyar  de  la  meva  mare,  com  tots  els  nens 
s’allunyen. Als quatre anys es passa el dia a l’escola, als 
set ja té amics que només coneixes de sentir-ne parlar -els 
nens  del  pati,  misteriosos  noms  de  cursos  superiors  o 
inferiors,  els  vigilants  del  menjador,  els  germans  dels 
companys de classe- i als dotze ja no t’explica res del què 
li passa pel cap. Quatre anys em semblaven molt pocs per 
anar-se’n a la gran ciutat -divuit també m’ho semblaran, 
o vint-i-tres- encara que fos en autocar amb uns altres 
quaranta nens i mitja dotzena de professors. Aquell dia 
estava  una  mica  trista,  em  resultava  difícil  foragitar 
presagis absurds d’accidents i la vaga inquietud que em 
produïa  separar-me  tot  el  dia  d’ell  i  posar-lo  en  un 
autobús sota la vigilància d’estranys -que, de ben segur, 
no se’n farien càrrec d’ell com jo-, així que vaig procurar 
tenir paciència amb les seves queixes i no renyar-lo gaire.

L’Oriol  rondinava  fluixet,  com  sovint  fa,  deia  que 
arribaríem  tard  i  que  em  donés  pressa,  la  Marta  no 
parlava gaire encara, mirava el seu germà i per alguna raó 
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el trobava divertit, reia torçant la boca una mica com té 
per costum i l’Oriol s’enfadava i li deia tonta i vaig haver 
d’etzibar-li  un  crit  al  final,  no  m’agrada  que  s’insultin. 
Encara  són  petits  per  aventurar  quin  tipus  de  relació 
tindran però m’agradaria tant que fossin amics... Jo sóc 
filla única i encara em costa perdonar-li a la meva mare, 
ella se’n riu i em diu que era i segueixo sent una mimada, 
no  em  pren  seriosament.  Després  em  vaig  penedir  de 
renyar-lo, no el veuria en tot el dia, pujaria a l’autocar i 
faria quilòmetres sota la responsabilitat  d’uns estranys. 
Sempre  procurava  fixar-me  en  el  xofer  quan  hi  havia 
alguna sortida, intentava tranquil·litzar-me analitzant el 
seu aspecte, mirant de trobar-lo seriós i responsable però 
sovint em semblava un home de poca confiança, sempre 
el veia amb cara de son, antipàtic o poc hàbil. La idea de 
l’excursió  em feia  sentir  lleument inquieta,  així  que no 
volia que marxés enfadat, per això vaig procurar suavitzar 
el  to  i  tranquil·litzar-lo,  no  t’amoïnis,  hi  ha  temps  de 
sobres,  encara que no n’hi  havia.  Vam deixar  la  Marta 
d’una revolada, gairebé no li vaig fer ni un petó mentre 
donava  instruccions  a  la  monitora  pràcticament  sense 
baixar del cotxe, ella em va dir adéu amb la mà i  amb 
prou feines li vaig prestar atenció, després també em va 
saber greu, m’hi havia d’haver fixat més, al cap i a la fi 
tampoc a ella la veuria en tot el dia i encara que no fos 
d’excursió no estaria sota la meva tutela, podien passar-li 
un miler de coses però era millor no pensar en res de tot 
això perquè al final tot es feia molt complicat i esgotador.

Vam arribar a l’estació a temps, fins i tot ens van sobrar 
alguns minuts per als meus petons una mica exagerats i 
les recomanacions d’última hora, no et separis del grup, 
fes cas a la senyoreta, ell no me’n feia gaire, mirava de 
reüll  els  altres nens que ja feien cua per  pujar,  el  vaig 
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deixar  marxar  sabent  que  a  penes  m’havia  escoltat. 
L’Anna Vidal ja no hi era entre les rotllanes de mares que 
xerraven,  no  m’agradava  parlar  amb  elles  perquè  això 
significava  deixar  de  prestar  atenció  a  l’Oriol  i  jo 
intentava seguir-lo a través de les finestretes per veure on 
seia i dir-li adéu amb la mà, ell em mirava des de dalt i  
s’acomiadava amb entusiasme, estava tan content i em va 
semblar tan petit que em van agafar ganes de plorar. La 
mestra intentava calmar l’estol de nens enjogassats i els 
comptava un altre cop encara que sabés que ja hi eren 
tots.

Vaig pujar al Land Rover i vaig enfilar carrer amunt, hi 
havia  molt  de trànsit,  em vaig  penedir  llavors d’haver 
agafat el cotxe, sobretot quan, en girar a l’esquerra, em 
vaig trobar el camió d’unes obres just al mig del pas. No 
em va fer  ràbia  sinó més aviat  pena,  aquell  dia  estava 
desanimada,  semblava  que  volia  ploure  i  el  nen  se 
n’anava d’excursió, notava el presagi d’una desgràcia, mai 
hagués pogut predir quina. 

Algú  em va  saludar  molt  a  prop,  al  costat  de  la  meva 
finestreta. Vaig mirar la mà que es movia sense prestar 
massa atenció i allà estava ella, un somriure a mitges, una 
salutació breu de la seva mà petita, l’Anna Vidal, va fer un 
gest com de dir quina murga, vaig assajar un altre com a 
resposta,  ella  no  pensava  aturar-se  ni  jo  baixar  la 
finestreta,  no  ens  coneixíem tant  com això  encara  que 
haguéssim anat juntes a la guarderia, va seguir endavant i 
jo  em  vaig  quedar  mirant-la  des  de  dins  del  cotxe. 
Caminava ràpid, duia una petita bossa granat de nansa 
curta molt enganxat al cos, no semblava tenir fred, no en 
feia  massa,  duia  una  jaqueta  lleugera  de  punt  gris, 
recordo  que  vaig  pensar  que  era  una  dona  elegant, 
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gairebé sempre tot li  quedava bé. Va vorejar el camió i 
quan passava entre ell i un cotxe aparcat -va semblar que 
encongia el  cos,  potser li  va  semblar  que es tacaria,  hi 
havia poc espai, que no podria passar i hauria de tornar 
enrere,  qui  sap si  va pensar que jo l’estava mirant i  se 
sentia  observada,  no devia  voler  tornar  sobre les  seves 
passes i haver de saludar-me un altre cop, em sembla que 
tenia  pressa-,  just  en  aquell  moment  el  camió  es  va 
desfrenar  absurdament  i  inesperadament  i  va  caure 
enrere. 

Va quedar esclafada contra el cotxe aparcat, partida per la 
meitat, un raig de sang li va sortir per la boca i els  seus 
ulls es van obrir sense mesura. No va cridar -o jo no la 
vaig sentir, amb les finestres pujades- només vaig poder 
veure  el  seu  gest  de  dolor  extrem,  sense  pudor  -ja  no 
devia  pensar  que jo  la  mirava,  s’estava  morint-  el  gest 
últim arquejant l’esquena i el clatell, tirant el cap enrere, 
potser  un  acte  reflex  per  l’escomesa  brutal  del  camió 
desfrenat que es va moure tot seguit una altra vegada, un 
dels  operaris  donava  cops  frenètics  a  la  caixa  com  si 
pogués  empènyer-lo  o  comminar-lo  a  moure’s  amb 
aquells tocs sense sentit i evitar així una mort absurda i 
ridícula que ja no es podia defugir. Suposo que algú va 
dir-li alguna cosa al conductor, la massa del vehicle es va 
moure endavant i ella va caure desplomada, ja morta, tots 
cridaven  i  baixaven  dels  cotxes,  demanaven  una 
ambulància  innecessària  i  es  movien  molt,  volien  fer 
alguna cosa quan ja no hi havia res a fer. 

Vaig pensar en els nens, cantant segurament una cançó o 
barallant-se o demanant menjar, potser preguntant quant 
faltava per arribar.
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