
PRIMAVERA

Aina Santamaria Puga

Em desperte de sobte. Encara és de nit. M’incorpore al 
llit i mire al meu voltant. No sé on sóc. Estic completament 
nua. Hi ha algú dormint a la meua vora. Em sent molt 
adolorida. Tinc un blau enorme a la cama i em fa molt mal 
el llavi. Me’l toque suaument amb la punta del dit diverses 
vegades i note que està molt unflat. Em mire l’empremta 
i veig que s’ha quedat tacada de sang. Entre els llençols hi 
ha fulls solts arrencats d’algun llibre. Em moc amb molta 
cura per no trencar el son del meu acompanyant. M’alce 
i amb els peus xafe un paper. L’arreplegue i el llig: “Mai 
haguera imaginat el futur com un retorn al passat.”

Busque la meua roba. Hi ha folis escampats pel terra 
de tot el dormitori. Els vaig aplegant, i finalment trobe 
amagades les meues calces sota la pàgina 29: “La felicitat 
no són coses.” Isc de l’habitació. Al menjador hi ha mun-
tons de fulls espargits pertot arreu: a l’estora, al sofà, sobre 
el pis… Els comence a plegar. Sota un d’ells veig el meu 
sostenidor i la meua samarreta. Tot seguit, em dirigisc a 
la porta. Gire el pom. No està tancada amb clau. Sobre el 
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pelfut, hi ha els meus pantalons i el full 169: “M’agraden 
els somnis. Sobretot aquells que es fan realitat.” Em mire 
la cama mentre em puge els texans. El morat que tenia fins 
fa uns segons ha desaparegut. Em corde el botó i baixe les 
escales descalça amb el plec a una mà. 

Note la gelor del pis sota els meus peus. Arribe al portal. 
un altre paper a terra: “Podràs obligar-me a dir-ho, però 
mai a pensar-ho.” Quan alce la mirada, veig el meu jersei 
penjat a l’argolla de l’entrada. Quan m’hi acoste, em veig 
reflectida al vidre de la porta. No tinc el llavi unflat. Me’l 
toque i no queda ni rastre de sang. 

Isc al carrer. El trobe buit i silenciós. Veig un altre full 
solt a la vorera. M’aprope per a agafar-lo. De sobte, una 
ràfega d’aire l’allunya de mi i cau un poc més endavant. 
El perseguisc, però cada vegada que estic a punt d’aconse-
guir-lo el vent se l’emporta més lluny. Còrrec sense parar 
darrere d’ell per aquell carrer que sembla inacabable, fins 
que el paper queda atrapat a la branca d’un arbre. Camine 
lentament cap allà. Quan hi arribe a la vora, mire amunt. 
L’aire el belluga entre el verd, però ha quedat ben enganxat. 
M’hi enfile: “La llibertat és poder triar. I per escollir cal 
conèixer totes les opcions. Per tant, la llibertat és conei-
xement.” De la mateixa branca penja la meua sabata dels 
cordons. Me la pose i seguisc avançant. 

El cel està començant a clarejar. Veig un altre full so-
bre el contenidor d’escombraries, i a la seua vora la meua 
altra sabatilla. Vaig cap allà: “Deixa de viure pensant «què 
diran», i pensa «què diràs».” Reprenc la marxa per aquell 
lloc solitari. 

Al cap d’una estona, sent crits a la llunyania. M’aproxi-
me a aquella massa de gent. Ja és totalment de dia. Quan 
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arribe a la seua vora veig que tots porten llibres. Els plecs 
que portava ara estan perfectament relligats i cosits amb 
tapes dures. L’òbric. Està complet. Comence a caminar 
entre aquella gent. No sé cap a on ens dirigim, simplement 
em deixe portar per la multitud que m’arrossega. Adults, 
joves, xiquets… caminen pel centre del carrer avançant. 
Darrere i als laterals, homes i dones vestits de blau fosc, 
botes i cascs ens vigilen amb pistoles i porres. 

De sobte, algú crida:
—Carreguen! Carreguen!
Tothom comença a córrer, els cascos amb porra ens 

persegueixen. Se senten sirenes, crits que s’entremesclen 
amb plors. Hi ha gent que cau. Davant de mi envesteixen 
un xic, que es colpeja contra l’asfalt i al seu voltant es for-
ma un toll de sang. Em costa respirar, el fum ens rodeja. 
Agafe la mà d’algú que tinc al meu costat, me la prem fort 
i m’arrossega lluny d’allà. Al meu voltant hi ha violència. 
un colp de porra contra la cama. Sent un dolor agut. No 
em detinc. Llancen objectes, arranquen amb ràbia els fulls 
dels llibres que cauen al terra i s’escampen entre la pols, la 
multitud i la sang:

No li agradava el seu nas i s’operà. No li agradaven els 
seus pits i els augmentà. No li agradaven els seus llavis i 
els transformà… I quan acabà… hi era tot excepte ella.

La millor herència no són diners. 
Em va exigir que li donara cinc raons. Només me’n 

va caldre una: perquè vull.
Em van preguntar per què feia vaga. I els vaig respon-

dre que no havia trobat ni un sol motiu per a no fer-la. 
A elles les van educar per a ser princeses indefenses, 

i a ells per a ser prínceps protectors. Però va resultar que 

Vi bo.indd   77 05/07/13   10:38



78 Aina Santamaria Puga

elles no necessitaven ser salvades i ells no havien d’alli-
berar ningú. Tant ells com elles van sospirar alleugerits. 

Compartir dóna gustet.
La por destrueix. Per això vaig decidir viure sense 

por. Només viure.

Continue corrent. La gent entropessa. Em trepitgen i 
em fan perdre una sabata. una pilota de goma ix volant 
per l’aire i impacta al meu llavi, que tot seguit dolla sang 
sense parar i note com es comença a unflar. Algú em diu: 
“Estàs bé?” Però no hi ha temps. Els cascos amb porres no 
donen treva. Llancen trets i escampen gas lacrimogen. Em 
piquen els ulls i la gola però no ens aturem. Se’m deslliguen 
els cordons de l’altra sabatilla. No hi ha temps de nugar-
me-la, me la lleve i continue descalça. Percep el pols dels 
nostres batecs a la mà, entrellaçada amb força pels dits, i 
no ens deixem anar, agafats, com si aquest lligam fóra la 
nostra salvació. Ens obrim pas entre centenars de persones 
que s’arremolinen entre milers de fulls que volen pel cel. 

Girem per un carrer. Cada vegada el soroll s’allunya 
més de nosaltres i la llum de la vesprada va desapareixent 
i comença a fer-se fosc. Deixem de córrer i comencem a 
caminar. He perdut les tapes del llibre. Només em queden 
uns quants fulls relligats fràgilment. No se sent res. És 
lluna nova. El cel està negre i el carrer també. El mire. És la 
primera vegada que ho faig. Em retorna la mirada. Els ulls 
li brillen i li tremolen del nervi i la tensió. Es fixa en el meu 
llavi i me l’acarona amb el dit índex. Després apropa els 
seus llavis lentament. Tanque els ulls i sent com s’apeguen 
als meus, suaus, lleugers. Només em freguen. Després 
m’estira de la mà que encara no m’ha soltat i caminem pel 
carrer. Arribem a un portal. M’acaricia la galta i després 
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se m’acosta i em reparteix besades i mossets per la cara i el 
coll. Em recolze a la porta. Treu una clau i obre. Entrem. 
Em lleva amb cura el jersei i el penja al pom. Passeja els 
seus dits sobre el meu ventre i s’atura al melic. un full 
s’escapa i cau sobre el pis. 

Em condueix de la mà fins a l’escala. Muntem a poc 
a poc. Ens anem parant cada quatre o cinc esglaons, i 
em besa ara el muscle, ara el lòbul de l’orella dreta, ara el 
mugró esquerre i seguim pujant. M’aparta els cabells de la 
cara, me l’acarona i arribem a l’últim pis. Em descorda el 
botó dels pantalons, després posa una mà a cada costat de 
la cintura i me’ls abaixa lentament. Note el frec dels seus 
palmells arrambats al meu cos i resseguint les corbes dels 
meus malucs. un altre full regalima per terra. 

Obre la porta i entrem. Enmig del menjador m’envolta 
amb els braços l’esquena i me la repassa de dalt a baix. I 
després de baix a dalt, però per sota el teixit. Finalment 
em treu la samarreta. Ara em repassa el dors sense cap 
obstacle entre els seus dits i el tacte de la meua pell. Va 
baixant des de l’espatlla fins arribar a les galtes del cul. Les 
seues mans s’introdueixen sota les calces i se m’agafa a les 
natges. Mentrestant els nostres llavis s’ajunten i les nostres 
llengües naden en un oceà de sabors. 

Deixe caure el plec que encara sostenia. I, entre una 
queixalada i una altra, aprofite per a llevar-li la camiseta. 
Els fulls reballen pel pis i s’escampen. Nosaltres també ca-
iem i rodolem entre paraules i lletres. Ara em deslliura del 
sostenidor i seguim girant agafats: ara a sota, ara a dalt… i 
vaig a parar sobre el plec de fulls. L’agafe per treure-me’l de 
sota, i a la vegada ell m’aixeca i em porta amb un somriure 
a la boca fins a l’habitació.
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Em deixa caure sobre el llit. Els pocs fulls que quedaven 
cosits al llibre s’escampen entre els llençols. Estic gitada 
panxa amunt. Ell està dret i es descorda el botó dels panta-
lons i se’ls treu. Després ve cap a mi. Se m’acosta, m’abaixa 
les calces i les llança mentre m’acarona les cames. Es deté 
al blau. Fosc de to verdós, amb zones marrons i unflades. 
El besa. Després alça el cap i els nostres ulls es troben. Sent 
que la seua mirada és una finestra a la llibertat. Li agafe 
la mà. Anem a pegar-li la volta al món. Cauen a terra els 
seus calçotets al costat d’un full: Primavera valenciana. 

Podran tallar totes les flors, però mai podran detenir 
la primavera.
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