
MIRACLE D’ABRIL:

Asseguda en un banc de la Rambla la Elena descansava. S’havia aixecat molt d’hora 

per acomiadar-se de tots els racons de la ciutat, que tant havien significat per ella en 

diverses etapes de la seva vida. La plaça dels aneguets, com deia en Salvadoret quan 

el duia allí a berenar... el parc de les granotes... la estàtua d’en Maginet... la font del 

nen amb l’ànec, que presidia tantes fotografies: ella adolescent amb les amigues, amb 

el seu fill el dia de la Palma... Encara li semblava sentir la veu del fotògraf amb el seu 

reclam: “Foto, foto! .

-  Ai...  -  la Elena sospirava mentre es mirava les mans que havien tocat ferro per 

última vegada.

Amb la mirada perduda contemplava el anar i venir de la gent comprant llibres i roses 

com a símbol d’amor; deliberadament havia triat el dia de Sant Jordi, sempre li havia 

agradat aquesta diada.  Quina ironia... mai s’havia pogut empassar ni una aspirina i avui 

el seu sopar seria un bon còctel de píndoles que la durien cap a un somni etern.

Estava molt decidida, ja no tenia sentit seguir, els pares feia molt temps que ja no hi 

eren, el seu fill Salvador amb només 18 anys va perdre la vida a la carretera, en un 

fatídic accident una nit de cap d’any i del marit feia temps que no en sabia res. Va 

desaparèixer quan més el necessitava.



La vida no s’havia portat bé amb ella o potser ella amb la vida, però ja tant era. 

Immersa en aquests pensaments no s’adonà que un jove va seure al seu costat. 

- Buenos días señora, no quiero molestar pero... .

La Elena va girar el cap i en veure’l va pensar:

 - Què vol aquest ara? Sembla estranger... encara em demanarà diners o pitjor potser 

me’ls prendrà a la força.

El noi seguia parlant però ella no l’escoltava fins que va dir: 

- Me llamo Salvattore. Soy de Bulgaria pero mi madre era italiana.

En sentir el nom, li va fer un salt el cor, llavors li va mirar a la cara 

- Més o menys deu tenir l’edat del Salvador quan... -  El noi seguia parlant: 

- He venido a esta ciudad con la esperanza de encontrar trabajo y tener un futuro 

mejor. En mi país no hay posibilidad... lo tengo que hacer, se lo debo a mi madre... 

quiero que se sienta orgullosa. Aunque en mi mente no tenga la seguridad de que lo 

pueda ver, algo en mi corazón me dice que sí.

La Elena el va interrompre  - ¿Por qué dices eso? 

- Porque hace dos años que se suicidó - va respondre en Salvattore. 



A la Elena quasi li surt el cor per la boca i sense saber cóm ni d’ón li sortien les 

paraules digué: 

-  No  te  preocupes...  Ahora  ya  estará  cerrado,  además  estoy  muy  cansada,  pero 

mañana nos podemos encontrar en este mismo punto y te acompañaré a la oficina de 

empleo... Seguro que encuentran algo apropiado para tí... ¿Qué te parece?.

Aquelles paraules dites sense pensar construïen un pont cap el futur d’ells dos, ell li 

ho devia a la seva mare, ella li ho devia al seu fill.


