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Tots tenim alguna cosa que ens supera i per a la Sandra 
aquesta cosa són els  pares de la seva parella,  en Santi. 
Mai  no els  ha pogut  suportar.  Són estirats  i  es  creuen 
reunir totes les virtuts humanes i divines. Malgrat això, 
qui  estima  ella  és  el  Santi,  fill  únic  d’una  família 
barcelonina  benestant,  que  va  conèixer  en  una  festa 
universitària, i no vol que aquesta mala relació amb els 
pares d’ell enfosqueixi la seva convivència.

La Sandra provenia d’un petit poble del Pallars Jussà i, 
amb  molt  esforç,  va  aconseguir  acabar  la  carrera  de 
veterinària. L’estada a Barcelona era cara i la seva família 
no era rica. Durant la carrera havia fet mil feines per tal 
de  no  demanar  diners  a  casa.  En  aquella  època  va 
conèixer en Santi, que era tres anys més gran que ella, i 
quedà  enlluernada.  Ell  era  una  persona  sensible,  ben 
educat,  amant  del  refinament  i  una  mica  ostentós,  a 
vegades molt més del que ella trobava desitjable. Malgrat 
tot, ella l’estimava amb bogeria.

Mentre ella acabava la carrera, en Santi viatjava per mig 
món fent màsters i altres cursos d’especialització en dret 
internacional. Ella va esperar el seu retorn i van acabar 
vivint junts a Barcelona. Això va representar un daltabaix 
per a la família d’en Santi,  que esperava que el seu fill  
s’acabés  casant  amb  la  filla  d’uns  veïns  de  molt  bona 
posició. Consideraven que el seu fill era una joia que no 
podia ser de qualsevol i encara menys d’una nouvinguda 
que no encaixava en el seu model de jove.

La diferència entre els pares de la Sandra i els del Santi 
eren tan evidents com els  mons en els  quals vivien.  El 
Santi  i  la  Sandra  també  eren  un  reflex  fidel  d’aquests 
mons  tan  diversos  i  amb  prioritats,  sentiments, 
preferències i maneres de veure la vida molt distintes.
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Falten  pocs  dies  per  Nadal  i  la  Sandra  arriba  a  casa 
cansada  d’aquella  feina  temporal   en  una  nova  clínica 
veterinària. Fa moltes hores i no cobra el que es mereix, 
però ella està contenta de participar en un projecte nou i 
engrescador.  Des  de  ben  petita  havia  volgut  ser 
veterinària i ara, malgrat que no siguin animals de granja, 
està força satisfeta i contenta  de tractar amb animals de 
companyia.

En  Santi  treballa  en  un  despatx  d’advocats  molt 
tradicional i amb anys de consolidació. Té l’esperança que 
aviat el facin soci i  prosperi en la seva posició laboral i 
social. De fet, potser ho desitja tan ferventment per tal de 
demostrar als  seus pares que ell  és com cal  o com ells 
esperen que sigui,  d’acord amb allò  que creuen que és 
correcte.

—Hola Santi, com ha anat el dia—li diu ella desprès de 
fer-li un petó.

—Hola. Bé, força bé. I a tu, com t’ha anat?—contesta ell, 
mentre llegeix una revista econòmica, assegut al sofà.

—Bé... Escolta, hauríem de parlar del tema del dinar de 
Nadal. Ja saps que els teus pares volen que hi anem, però 
als meus pares també els  fa il·lusió veure’ns—li diu ella 
sabent-ne la seva resposta.

—Ja saps que jo no tinc germans i no puc deixar sols els 
meus pares el dia de Nadal. L’any passat encara no vivíem 
junts i jo vaig estar amb ells. Has de tenir una mica de 
paciència. No anar-hi seria un gest imperdonable i molt 
lleig.

—Sí, ja ho sé, però jo fa temps que no veig els pares i ja 
saps que per Nadal coincidim tots els germans a casa. No 
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hi ha cap altre dia de l’any en el que podem coincidir —li 
contesta amb un punt de rebel·lia i d’indignació.

—Aquest  és  un  tema  que  ja  hem  parlat  prou  vegades. 
Anirem  a  casa  meva—diu  ell  amb  autoritat—Per  cert, 
aquest anell que portes és nou, oi?

—Ja en parlarem d’això—diu ella contrariada i disposada 
a defensar la seva postura, ara ja per dignitat—I sí, l’anell 
és nou. És un regal d’un amic.

—Un amic? Quin amic?—diu ell amb un punt d’intriga i 
gelosia mal dissimulada.

Ella fa un silenci i  no li torna contesta. Marxa cap a la 
cuina tot  intentant  deixar-lo amb el  dubte  de qui  li  ha 
regalat aquell anell.

En aquest moment, truquen al timbre. La Sandra s’atansa 
a la porta i és en Roger, un amic del poble amb el que té 
una molt bona relació –havien estudiat junts de petits—i 
que, fins i tot, s’havia allotjat a casa seva i d’en Santi a 
Barcelona, mentre en Roger estudiava. 

—Hola Sandra, com va tot?

—Bé… Ja ho veuràs tu mateix —diu ella amb l’esperança 
de fer-se un aliat en la discussió.

—Hola Santi, com estàs?—diu en Roger.

—Hola Roger. Bé, ens agafes en un moment de crisi pre-
nadalenca de parella—diu en Santi irònicament.

—No hi ha cap crisi, només ganes d’entendre, o no, les 
coses—respon empipada la Sandra.

—Es veu que el teu amic de l’anell les entén millor que jo 
les coses...—diu sarcàsticament en Santi.
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—Quin anell?Aquest?  Li  he regalat  jo  aquest  anell  a  la 
Sandra. Ens hem vist aquest matí i, atès que no sabia si 
ens veuríem per Nadal, li he fet el regal abans d’hora. No 
et sulfuris Santi, no s’ho mereix. També tinc un regal per 
tu—li diu en Roger, conciliador i un punt misteriós. 

—Segur que has sigut tu? Ho sento, no m’ho puc creure —
contesta el Santi, de forma displicent. 

—Què  us  passa?  —pregunta  en  Roger,  tot  encuriosit  i 
condescendent.

—Res,  que  la  Sandra  és  incapaç  d’entendre  que  jo,  fill 
únic, no vulgui deixar sols els seus pares el dia de Nadal— 
respon el Santi agrament.

—No!  Això no és  així!  Per  aquest  motiu,  jo  mai  podré 
anar a passar el Nadal al poble, amb la meva família! —
respon la Sandra, cada vegada més empipada i indignada.

—Home,  Santi…  La  Sandra  té  raó!  Pel  motiu  que  tu 
dónes,  ella  mai  podrà  passar  el  Nadal  al  poble.  Això 
tampoc ha de ser així, no trobes? —diu el Roger.

—Vaja, ara resulta que fins i tot  tu estàs en contra meu! 
Al  final  resultarà  que  vosaltres  dos  teniu  una  història. 
Sempre ho havia sospitat. Per això vas insistir tant per tal 
que en Roger visqués amb nosaltres!

—Ei, ei… A mi no m’enredeu amb les vostres coses! Jo 
mai  he  tingut  cap embolic  amb la  Sandra!  —li  respon, 
indignat, el Roger.

—Ara ja t’has passat Santi, ja has creuat el límit d’allò que 
és  normal.  Què  t’has  cregut?  I  què,  si  tinguéssim  una 
història. En Roger és molt més compressiu que tu. Segur 
que ell voldria anar a casa dels meus pares per Nadal!—
respon la Sandra, molt enfadada.
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—Si no t’agrada com sóc, ja saps on és la porta. Al final, 
aquest  pis  és  dels  meus  pares.  No  tinc  cap  motiu  per 
aguantar-te les rebequeries—diu en Santi, aixecant-se de 
forma violenta del sofà.

—Saps què? Que no cal que m’ho diguis dues vegades. Ja 
n’estic farta de malviure amb tu. Aquests darrers mesos 
han  estat  un  turment.  Que  t’aguanti  la  teva  família, 
aquells  estirats  presumptuosos  —li  respon,  la  Sandra, 
plorant desesperada.

—Però què t’has  pensat!  Si  tens un sostre  per  viure és 
gràcies als meus pares. Recorda que aquest pis és d’ells. 
Com pots ser tan desagraïda amb aquells que t’han acollit 
i t’han facilitat la vida! Ja m’ho deien els meus pares que 
no visqués amb tu!

De sobte, es fa el silenci. Ningú diu res, com si s’hagués 
pronunciat la frase màgica o tràgica. La Sandra marxa a 
l’habitació i recull quatre peces de roba que encabeix de 
mala manera en una bossa d’esports.  En Roger està en 
silenci, mirant-se en Santi.

—S’ha acabat, marxo. Ja m’enviaràs la resta de les meves 
coses a casa la Lluïsa. Durant uns dies estaré vivint a casa 
seva i desprès ja en parlarem... Penso que nosaltres ja ens 
em dit tot el que ens havíem de dir—diu la Sandra mentre 
surt plorant i sanglotant, molt emprenyada i decidida, per 
la porta del pis.

Una vegada s’ha tancat la porta, en Santi i en Roger es 
miren,  esperen  un  instant  i  es  fonen  en  un  petó 
inacabable.

—Ja està, ja és fora. Ha sortit bé. Si no hagués marxat 
ella, s’hauria quedat aquest pis dels meus pares —li diu en 
Santi al Roger—. Ja pots portar les teves coses aquí. Ja 
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pots traslladar-te i tornar a portar les teves coses. Aquests 
mesos,  des  de que ens  vas deixar  s’han fet  eterns.  Em 
pensava que mai arribaria aquest dia. Quin fart de patir!

—Sí, jo també en tenia moltes ganes. Ara ja podrem estar 
junts una altra vegada. Ara ja no necessitem dissimular 
davant la Sandra. Em sap greu, fa anys que la conec, però 
t’estimo Santi.

—Jo també t’estimo Roger. Per Nadal anirem a dinar a 
casa dels meus pares i te’ls presentaré.

—Ja en parlarem, Santi. Ja en parlarem…

—No podrem fer oficial la nostra relació, això els mataria, 
però  podem dir-los que tornes a  viure  aquí,  com quan 
estudiaves. Ara que hi penso, també els hauré de dir que 
la  Sandra  ha  marxat…  Bé,  això  els  farà  contents.  No 
s’avenien i no la trobaran a faltar —remuga en Santi, en 
veu baixa, tot assimilant la nova situació i intentant que 
el seu món continuï rodant de forma suau i sense sotracs 
innecessaris.

—Deies  alguna  cosa  Santi?  —li  pregunta  el  Roger,  tot 
encuriosit de veure com en Santi es va angoixant ell sol i 
com  intenta  controlar  una  situació  que  pot  ser  més 
compromesa que l’anterior.

—No,  res,  res…  Només  pensava  en  com  n’estaran  de 
contents  els  meus  pares  quan  sàpiguen  que  anirem  a 
dinar a casa seva per Nadal —contesta en Santi, mentre 
torna a pensar en tot plegat.

—Ja en parlarem, ja en parlarem… —li respon, una altra 
vegada, en Roger.
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