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Curiosament,  les  històries  romàntiques  sempre 
comencen amb en  Louis Armstrong  i amb un “estimat” 
que  sovint  és  transcrit  com  a  “querido”  perquè  es 
sobreentén que així  ha de  ser  (i  gràcies  a  Déu!,  ara ja 
menys, la nostra Llengua està viva), per a perllongar amb 
major intensitat quelcom que es preveu que resultarà ser 
transcendental.

Aquestes històries, recorden a les fantasies que tingué el 
personatge  protagonitzat  per  l'actriu  Meg  Ryan  a 
“Alguna  cosa  per  a  recordar”  amb  un  desconegut 
trastornat de Seattle i com això no esdevenia una bogeria. 
“Això era el més estrany de tot!” -es deia en el Film-. I, 
sabeu? Jo també tinc la meva particular i personalíssima 
(malgrat  que  el  superlatiu  absolut  resulti  innecessari) 
història romàntica. No ho és perquè jo ho digui. És que... 
també comença —aquí, sí— NECESSÀRIAMENT amb un 
estimat  que  durant  anys  fou  querido,  per  tant,  es 
compleix la primera premissa. I no sonava el rei del Jazz 
aquella  vegada.  No.  Sonava  quelcom  que  és  música 
celestial: la joventut!; el fulgor d'aquells dinou anys. Feia 
fred  i  no  tinc  la  certesa  absoluta  que  fos  Novembre. 
Potser era Octubre, però el que sí recordo amb precisió és 
que  era  la  tardor  perquè  ja  em  trobava  amb  el  curs 
escolar  iniciat  de  nou.  Bé,  no  un  de  sol:  dos  cursos 
acadèmics distints a la vegada!, per a demostrar-me a mi 
mateixa  que  feina  feta,  no  fa  destorb  i,  de  pas,  per  a 
cruspir-me el  neguit  del  temps que a  destemps s'havia 
escolat entre els dits de la jove fràgil, però amb coratge, 
inquieta, però opaca que arran de la vida, era, per aquell 
llavors.

“Tens un e-mail”: segona premissa. La del segle XXI, vull 
dir.  A les  històries romàntiques  que precedien la meva 
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vida fins aquell moment, aquest eslògan no existia i, mai 
hagués imaginat quant de determinant seria que a l'altra 
banda  de  la  pantalla  de  l'ordinador  hi  haguessin... 
Lletres!

Es deia Daniel. Va arribar a mi després d'un insòlit viatge 
de bytes. Es veu que havia estat allà des de molt abans, 
però serà que la pantalla d'aquell aparell i l'oceà que ens 
separava no havien fet que ens donéssim compte. No us 
ho podria dir amb exactitud el què va passar perquè jo 
era  una  noia  verge  de  les  tecnologies  mesclades  amb 
qüestions sentimentals, però clarament vaig percebre que 
aquella història era la que esperen tantes persones en el 
transcurs de les seves vides.

A  partir  de  llavors:  foren  milers,  les  missives 
electròniques  enviades.  I  sorgí  des  de  molt  abans 
d'aquestes,  l'anomenat  “zsa  zsa  zsu”.  L'aleteig  d'una 
bandada  de  papallones  va  ocupar  el  meu esperit.  I  no 
precisament d'aquelles tòxiques, sinó de les que preveuen 
durar força menys i, per aquesta raó, aletegen més fort; 
però, és clar, jo no ho sabia. Ni tan sols sabia que aquell 
home, anomenat  Daniel,  esdevindria l'amor de la meva 
vida. És estrany, oi? Quan li poses nom al teu amor: és 
com si  de  sobte,  li  atorguessis  un poder  sobrehumà al 
qual saps que estaràs supeditada i, que saps també, que 
doblegarà momentàniament la teva voluntat de dona que 
passes a ser, vulgarment coneguda, com a “enamorada”. 
Sí, quan li posem nom: li hem donat forma.

Vist  així,  semblarà que us parlo del  meu primer amor. 
No. Aquest reposa en un passat més remot, si cap. Fou un 
amor desproporcionat, boig i adolescent. Aquest altre, en 
canvi, s'inicià de la mateixa manera, però fou madurant i 

3



amb això vingueren les primeres desventures, però també 
la major de les aventures.

En Daniel  i jo compartíem el gust per l'escriptura. Ell es 
llicencià  en  Dret  i,  entretant,  escrigué  forces  Poemes, 
alguns d'ells,  prenent  forma com a  Poemari.  “Simón /  
Alfa / Delta” titulà aquest. I, des de llavors, no hi hagué 
dia  que  no  m'aturés  en  les  seves  Lletres,  fora  de  les 
banalitats habituals amb les que engalanàvem la nostra 
distància.  Despertar  un  matí,  solament,  sense 
correspondència  era  com  esmolar  prim  el  millor  dels 
ganivets,  per  a  després  usar-lo  en la  carn del  llom del 
porc i no en el més exquisit dels filet de vedella.

Aquelles històries que en  Daniel  ideà eren el tast d'una 
altra latitud; d'exquisida prosa poètica que resultà per a 
mi  el  més  eròtic,  sublim.  Vaig  començar  a  admirar-lo, 
forjant-me i prenent els seus consells, el seu vocabulari 
hispà amb matisos cultes i a entendre que el que estava 
fent era: aprendre a estimar.

Enmig de tot això? Milers de ruptures! Perquè ni tan sols 
sabíem  el  que  érem  l'un  per  l'altre.  Més  d'una  carta 
escrita a mà li vaig enviar davant de baralles estúpides i 
sense  sentit.  Oh,  sí!  El  sol  tímid  del  mes  de  març  fou 
testimoni  d'això.  També,  el  del  mes  de  maig  i  així  un 
successiu de mesos i anys que ens embolcallaren en un 
amor de cors inquiets amants de l'art i la literatura.

També,  ell  em  deixà.  No  us  penseu  que  no!  I  moltes 
vegades,  també! En una d'aquestes, vaig emprendre un 
altre  camí:  en  aquesta  ocasió,  el  darrer  que  prenia  de 
manera inconscient essent, aquest, el que em portà fins a 
més  lluny  de  mi  mateixa,  aquesta  vegada.  Una  altra 
ciutat, un altre home, i una altra dona. Jo: aprenent ara a 
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viure o, millor dit, a sobreviure. I vaig créixer, tant, que 
de sobte em vaig sentir vella; però em vaig sentir dona. 
Recordo,  perfectament,  la  primera vegada que  em vaig 
sentir feta a mi mateixa. A mida. I, recordo perfectament 
la primera vegada d'ara farà dos anys, quan vaig entendre 
que calia que prengués una determinació.

Sovint, acostumo a dir que si hagués de fer una síntesi de 
la vida viscuda, diria que la meva ha estat com un vestit 
de diumenge, embrutat in extremis; però aquest vestit de 
diumenge ningú havia  estat  capaç de treure-me'l  sense 
embrutar-me  l'esperit  i  precisava  beure'm  tanta  aigua 
com separava els nostres cossos per entendre què hi havia 
a l'altra banda, per a tenir el dret de saber a qui estimava, 
jo.  Perquè  tan  injust  era,  que  havien  passat  anys  i  no 
sabíem  si  ens  agradaria  veure'ns  plegats,  si  perquè  ell 
seria més alt que jo podria passar-me el braç per darrere 
el clatell i aixoplugar-me o, pel contrari, jo li taparia els 
ulls  perquè  no  tingués  que  suportar  els  meus  “no  tan 
raquítics” setanta centímetres aproximats. Per evitar ferir 
el seu orgull d'home, ja m'enteneu!

El verd, m'acompanyava en cos, encara que no en ànima: 
aquesta  era lànguida  i  prima.  Molt  prima,  però  encara 
volia  ser  verda.  Així  que  vaig  decidir-me.  El  meu  avió 
arribaria a Mèxic un 17 de juliol. Fins llavors, res fou fàcil 
que el cap el tenia als peus i els peus al cor i el cor, al 
costat del somnis d'en Daniel que també eren els meus, 
però jo no ho sabia.

Tot just acabava de començar la carrera de Criminologia: 
em divertia fer-lo enfadar quan li parlava de criminals i la 
manera  tan  tonta  amb  què  voldria  jugar-me  la  vida, 
només  en  un  espai  paral·lel,  per  a  confondre'l  i, 
finalment,  fer-lo  riure  amb  la  meva  paràbola  de  dona 
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independent que no té por al perill com el més aguerrit 
dels homes. I, tenia una maleta de color rosa xiclet. Me la 
va  regalar  la  mare,  aquesta.  Ella  venia  amb  mi  dins 
d'aquesta maleta perquè necessitava poder-li dir de ben a 
prop que sabia que tot aniria bé. I, també, perquè volia 
poder-li explicar que l'arena de les cales de Menorca que 
tant li agradaven, no tenia res a envejar a l'estampa postal 
a la que em veuria sotmesa.

I  vaig  idear  l'escena  del  crim  en  francès,  titulada 
“Gourmandises”, que deia així:

Little Red Riding Hood a dit à M. Inconnu:

“Ne me taquines, en s’adressant à moi en français”.

Immédiatement  après,  elle  à  ajouter:
“Probablement,  si  je  mangeais  une  glace,
je ne ferais rien avec toi, j’aurais une glace”.

Et a bientôt, apparaîtraient, tous les loups.

Ho sé. Parlo d'un gelat. I de llops, un senyor desconegut i 
una caputxeta; però AIXÒ era tot el que esperava trobar-
me a l'altre banda de l'oceà. Per aquesta raó, i molt abans 
d'aquell  viatge emocional:  vaig començar a treballar en 
un  poemari  que  contrarestaria  anys,  amors  i  altres 
històries.

I arribaria el dia. Ho faria més ràpid que lent a l'avantsala 
de la calitja tediosa d'aquell juliol en el qual decidí que 
seria  blau  marina.  Duia  unes  sabates  que  em feien  els 
peus  més  petits  del  que  ja  són  habitualment,  mitjons 
menuts (ho confessaré, quasi bé de nadó) blancs i blaus 
de  conjunt  amb  la  faldilla  al  més  pur  estil  mariner 
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perquè, sens dubte, quan un aprèn de la vida és quan ha 
de navegar en aigües revoltades i, aquell mar que anava a 
travessar  seria  gran  i  intens  (no  tant,  però,  com 
l'imaginava  de  gran).  Suficient  com per  a  saber  que ja 
estava: fora de casa.

Avís a tripulants: us prometo que fer escala a Madrid és 
una experiència per a no oblidar. És com aquell que no 
sap a on anar un dissabte a la nit vivint en una localitat 
petita com la meva i decideix aventurar-se a passar la nit 
en un centre comercial; sabent que no necessita moure-
s'hi  massa,  per  a  veure  suficients  històries  i,  fins  i  tot, 
perdre's sobtadament en elles. I allà, la meva destinació 
era la de molts, però dubto que algú més anés a conèixer 
el M. Inconnu. I què voleu que us digui...!, allò em feia 
sentir  infinitament  única  en  el  món.  Fins  i  tot,  vaig 
entendre  que  els  madrilenys  poden  arribar  a  ser 
simpàtics quan pels nervis, després d'haver fet transbord, 
t'oblides que estàs a Madrid i contestes fent ús d'un català 
molt de terra endins. Oh!, i per descomptat la meva por a 
volar. Bé, més que por es tractava d'un pànic irracional. 
Sí,  suposo  que  per  això  se'l  anomena  “pànic”  perquè, 
precisament, està fundat en quelcom que no té un fil lògic 
o, pot ser si? Jo, l'adjudicava a quan em trobava a l'úter 
matern. Déu meu!, em trobava ja a Madrid i la mare no 
sols seguia present mitjançant la meva maleta de super 
estrella, sinó que també la visualitzava en el seu embaràs, 
rodona com estava, pel que m'han dit i  bonica!, i  sense 
aigua ja, quasi. I, jo, m'ofegava. Des d'ençà, dedueixo que 
la manca de líquid en els primers moments de vida m'ha 
marcat  d'una  manera  especial  i  ha  fet  que  visualitzar 
aigua  en  excés  o  imaginar-me  per  un  instant  que  puc 
caure a dins d'un mar i ofegar-me, encara que quan ja hi 

7



arribi, estigui en una altra latitud, fos (quasi) superior al 
meu desig per a fer un somni realitat.

Aigua, mare, home de la ciutat, ram de flors i mil missives 
després: em trobava, rumb al país dels asteques. I, en el 
trajecte,  ni  una  sola  vegada  vaig  anar  al  WC!  Ho  sé. 
Hauria de ser quelcom que obviés en aquest relat, però 
fou heroic.  És que em feia llàstima despertar el  senyor 
madrileny que sobreentenia que anava a passar la seva 
lluna de mel al  Carib amb la seva senyora que tenia uns 
seients més enllà. A més, si us he de dir la veritat, no sé 
pas si l'hagués trobat. Aquell aerobús fou durant hores, 
una casa flotant.  Al  mapa de l'avió,  hi  veia  indicada la 
costa dels  Estats Units  i era impactant. Quan va arribar 
aquest moment, és clar. I sent fidel a la realitat, diré que 
aquesta pinzellada pertany a la meva tornada perquè hi 
hagué tornada.

Pista  d'aterratge  desangelada.  Així  és  com  definiria  el 
primer record visual que tinc d'aquella terra. Els senyors 
que allí ens esperaven eren de pell molt més fosca que jo. 
No  em  reconeixia  en  les  seves  faccions.  Allà  fou,  on 
després  de  mig  dormir  i  mal  menjar  (què  dic,  mal 
menjar!;  vaig  menjar  tot  i  tant  com vaig  poder  a  dins 
d'aquell avió) vaig prendre consciència de la realitat que 
estava vivint. Ara sí: havia tocat terra i, no obstant, mai 
m'havia sentit tant a prop del cel.

Mentalitzada. Necessitava que el cabell es mantingués en 
el  seu lloc,  per tant,  amb les mans vaig revisar el  meu 
cabell  trenat  recollit  expressament en forma de cua  de 
cavall.  El  pintallavis  amb gust  de préssec va acabar  de 
donar el toc fresc i sensual (és que s'havia de notar molt 
que volia ser sensual?) a un look cuidat fins el més mínim 
detall. Vaig dirigir-me, entre aquelles cares que m'havien 
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acompanyat en les darreres hores, a recollir l'equipatge i, 
per suposat,  a passar tooooot el control de qualitat. En 
vaig sortir il·lesa.

Sí!:  “Bienvenida  a  México”.  L'experiment  entre 
satisfacció, orgull, expectació era un còctel molotov que ja 
no em va abandonar fins que vaig sortir per aquella porta 
de l'aeroport. Jo no sabia que allà no els deixaven ni tan 
sols passar de determinada barrera física, tot i trobar-se 
fora,  aquesta,  de les  mateixes instal·lacions internes de 
l'aeroport,  per  tant,  vaig sortir  amb la  mirada fixada a 
l'horitzó, esperant veure si era capaç de reconèixer-li el 
rostre. I ja. De sobte, per la meva esquerre (era aquell el 
meu  perfil  més  adequat?!  Massa  tard  perquè 
inevitablement  per  aquell  sortia  i  això  ja  era  qüestió 
d'atzar): escolto cridar el meu nom.

Està  bé,  arribats  a  aquest  punt  de  la  història:  sé  que 
estareu  esperant  una  radiografia  exhaustiva  de  M. 
Inconnu.  D'aquell  que havia encapçalat tantes cartes i 
correus  electrònics  d'una  servidora  amb  l'estimat  o  el 
querido com a digne preàmbul.

Doncs,  diré  que  per  una  mil·lèsima de  segon,  la  meva 
ment va descansar. El vaig veure. Després de tants anys, 
estava allà a fora vestint un pantaló negre de pinces i una 
camisa blanca destil·lant aires caribenys. L'acompanyava 
una pell més fosca que la meva, però no més que la dels 
homes que havia pogut veure per allí. Quan em cridà, ho 
va fer alçant el braç dret i què voleu que us digui... Em va 
semblar  d'allò  més elegant!,  la  manera en com ho feu. 
Crec que fins i tot la seva suor, més que justificada per el 
clima  que  ja  m'havia  pronosticat,  m'ho  va  resultar  en 
aquells moments.
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M'hi vaig apropar. Ho veia tot borrós. L'eufòria, suposo. 
I,  va  apartar-me  del  bullici  acuradament.  I,  al  costat 
d'una  de  les  columnes  de  les  afores  de  l'Aeroport  de 
Cancún, vam mirar-nos bé als ulls i allà fou on ens vam 
abraçar. No mentiré. Em va abraçar. Jo no podia deixar 
de  riure:  riure  nerviós,  però  puc  dir-vos  que  ho  vaig 
dissimular  molt  bé.  Va  ser  el  millor  inici  de  cita  que 
recordo en tota la meva vida!

Després d'allò: vam tenir que aprendre a conèixer-nos de 
nou. Saber com sonaven els nostres somriures, si érem de 
llàgrima fàcil  (vaig  poder  comprovar  que ell  sí),  si  ens 
agradava el dolç o, pel contrari, érem més de salat (ell de 
picant, ben segur!) i, vam tenir que aprendre a conviure 
esperant  que  nasqués  el  moment  en  què,  a  la  fi, 
poguéssim besar-nos  i  etiquetar  set  anys.  Això  darrer? 
Fou un 19 de juliol. Dos dies després de la meva arribada, 
després de prendre unes copes i sentir que volia que fos 
llavors: AQUELL MOMENT. Que les tardes eren belles i 
les nits,  encara més!,  però no més que els matins i  els 
nostres despertars acompanyats d'esmorzars exquisits en 
vuit  ubicacions  diferents,  recorrent  la  geografia  més 
esplèndida d'aquella terra exòtica que encara palpo.

Existí  comiat.  Existí  un “adéu, amor meu, que no vull  
anar-me'n”.  La  borratxera  emocional  durà  setmanes, 
mesos i any(s). I, existí a la distància, el retrobament al fil 
de les Lletres serenes i el desig fidel d'una vida conjunta 
llarga  i  pròspera;  encara  que l'atzucac  que  acabaria  de 
definir-nos,  em  recordaria  a  la  història  d'amor  entre 
Francesca Johnson  &  Robert Kincaid,  protagonistes de 
“Els  Ponts  de  Madison”  amb  la  flamant  cita:  “Aquells  
somnis  foren  grans  somnis.  No  es  van  complir,  però  
m'alegro d'haver-los tingut”.
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I, avui, que ja és demà i ahir, a la vegada: m'atreveixo a 
extirpar del record més precís, el meu amor, que no té pas 
mèrit  d'haver  sigut  explicat  a  mode  de  fullet  de  sis 
pàgines,  conservant  l'efervescència  del  cor  entregat,  15 
dies i el buit del “Fins Sempre”...!

Ab imo pectore: ABSIT INVIDIA
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