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T'espero on sempre 
amor



Les amigues han desaparegut momentàniament per entre 
els  enteranyinats  carrers  de  Santa  Maria  del  Mar.  De 
sobte  deixo  de  veure-les  però  sento  les  seves  rialles  i 
bromes.

Les parets semblen acollir  la  tendresa de l'adolescència 
amb resignació  i  acaronament  mentre  jo  vaig  divagant 
amb posat transcendent i bohemi.

M'agrada caminar observant-ho tot, esperant els ulls dels 
demés, respirar els carrers, imaginar les altres vides.

Tornaré a trobar-les d'aquí poc, ara els meus secrets em 
pertanyen com tots els vespres des de fa alguns dies.

Les meves passes ressonen alçant un eco suau, miro al cel 
i el crepuscle creix com un miracle per l'ànima

M'emociono, no puc evitar tremolar al veure els porxos

Crec que hi és.

Miro al cel una altra vegada com implorant que la seva 
bellesa i màgia m'envoltin la mirada qual Belladona.

Les amigues riurien, ho sé.  Jo també em somric de mi 
mateixa  en  realitat.  No  vull  jugar  a  fer-me  l'etèria  i 
formosa  tipus  Kim  Novak.  Vull  ser  jo.  Vull  esperar  el 
crepuscle com cada nit, vull esperar el piano tocar, vull 
l'acolliment dels porxos envellits, vull aires melancòlics i 
boires aristocràtiques. Avui vull somiar.

—Ens  veiem  demà?  Al  7  portes,  igual  que  avui?  —
pregunta un enamorat.

—És clar! On si no? —contesta ella.

—Si no fa molt fred agafa una taula fora. Aquella del racó! 
—afegeix ella entrellaçant les mans dels seu enamorat.
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Les amigues no coneixen aquestes vides. Ni les somien. 
Elles devoren l'existència sobtadament, els llocs de moda 
les  esperen,  llums  de  neó  irrompent  les  tendreses  en 
fútils felicitats.

Jo vull ser aquí, vull seure al saló Barceloneta i sentir-me 
una mica Kim Novak. Esperar el crepuscle demà. Sentir 
la respiració humida vora la meva. 

Els segons han sigut eterns. Ell m'ha abraçat com ningú 
ho  havia  fet  abans.  Ulls  tancats  i  emoció.  Sempre 
m'espera  sota  els  porxos  del  restaurant  sense  fer  res. 
Només m'espera, ansia la meva boca, la meva conversa i 
el  meu  silenci.  M'acaricia  el  cabell  i  després  somriu. 
Finalment  ve  l'Antón.  Sempre  ve  l'Antón  a  desfer 
l'encanteri i riem plegats.

Em  sento  guapa,  crec  que  això  de  mirar  el  cel  abans 
d'arribar a la cita funciona. És com un truc màgic, oníric, 
immens. Sota els pòrtics d'en Xifré segueix el mag fent 
inquietants balls de mirades.

Aquests  dies  passen de pressa.  Els  pares  no pregunten 
però em voregen nerviosos. Hi ha capítols a la vida que 
no cal ser escrits, passen i prou, passaran i tal dia farà 
vint anys, o trenta, o una eternitat en les pupil·les dels 
seus protagonistes.

Sortint de la universitat torno a caminar sola, encara que 
ell em guia els pensaments. M'agrada el carrer Marquet, 
el carrer Ample, el carrer Serra, el guirigall matiner del 
laberíntic Born, les olors de la Barceloneta, el  burgès 7 
portes com a recer de la metròpoli hostil. 

Falten sis  hores.  La Kim Novak caminaria pel  passadís 
del  seu  àtic  a  Manhattan  emprovant-se  aquells 
impossibles talons d'agulla per sortir a fer un volt. Jo tinc 
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disset anys i la pell rosada, els ulls em brillen de felicitat i 
potser em posaré aquell pintallavis de la mare mentre ella 
em vigila somrient.

—Demà al 7 portes? T'espero on sempre amor meu —diu 
l'enamorat morint de tendresa.

—Demà  al  7  portes  —diu  ella  amb  la  mirada  caiguda 
agafant-li les mans fortament.

M'encanten  aquests  cartells  modernistes  i  aquestes 
plantes donant tanta classe al restaurant. Sembla que et 
trobis  en  un  d'aquells  cafès  parisencs  de  principis  de 
segle,  o  en  un  una  pel·lícula  ambientada  d'Agatha 
Christie. És tot tan màgic, tan diferent, tan autèntic.

Els pares es van enamorar al carrer Princesa, i quan ara la 
mare em mira segur que recorda la seva joventut. Ara sóc 
jo. Quina ironia la vida.

He mirat  al  cel  i  el  crepuscle  ja  és  aquí.  Estic  guapa i 
nerviosa, impacient. L'Antón entra i surt del restaurant, i 
em mira com trist.  Ell  no està.  Miro la lluna i  recordo 
petons de vellut, innocents i tendres. 

Les llàgrimes cauen damunt els papers. El pintallavis de 
la mare desfà salives i somnis. 

La  mort  la  recordo amb una rosa  vermella  que  em va 
donar l'Antón.

—Demà al 7 portes? —va dir l´enamorat.

—T'espero on sempre, amor —afegia sempre.

Mai  va  ser.  Tenia  disset  anys  i  era  trista  com  la  Kim 
Novak.
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