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Mil destins possibles i no puc escollir el meu. Crec què he 
nascut al lloc més remot i més fred de l’univers. Almenys 
no estic sola, estic rodejada d’un munt d’iguals, què com 
jo, aguanten amb paciència la dura realitat d’on ens ha 
tocat néixer. Aquí ningú es queixa, tot i la manca de sentit 
de  tot  plegat,  sembla  que  a  ningú  li  importi.  S’estan 
quiets,  no  busquen una  alternativa  millor,  ni  tant  sols 
l’anhelen. Potser no han conegut més món que aquest. Jo 
que vinc de paradisos, jo que he vist el món de colors, de 
flora i fauna, de vida, jo que comprenc la duresa del que 
estem vivint,  no entenc com poden estar tant tranquils 
tots els altres. No m’escolten, no em fan cas, prefereixen 
preservar  la  seva  ignorància  a  afrontar  la  realitat.  Em 
diuen que sóc jo la que no ho entenc, em diuen que no sé 
apreciar  la  vida,  que  no  sé  apreciar  el  moment.  Però 
quina vida? Si aquí l’única vida que hi ha som nosaltres i 
res  més,  això no és viure sinó morir  lentament.  I  quin 
moment? Un únic moment deuen voler dir,  doncs aquí 
tots  els  instants  em  semblen  el  mateix,  com  si  no 
avancéssim en el temps, perduts de tot pensament aliè a 
nosaltres,  oblidats  completament  a  la  sort  del  nostre 
destí, aquell que no ens deixen escollir.

Ignoro  quan  temps  ha  passat.  Encara  sort  que  m’he 
acostumat a aquest clima, no podia seguir amb l’actitud 
que  tenia.  He  fet  alguns  companys  de  viatge  i  ja  no 
sembla tot tant dur. La bellesa natural d’aquest paisatge 
nevat ja no em transmet malestar ni em provoca queixa, 
ans al contrari m’hi començo a sentir a gust, té un cert 
atractiu difícil de descriure.

M’agradaria quedar-me aquí per sempre. Aquí ningú et 
molesta, tots anem a la una, no hi ha discussions més que 
les que jo mateixa provocava fa un temps, ara ja passades 
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i oblidades. Em sento feliç, ja comprenc la serenitat del 
moment, la pau d’aquesta vida.

Passa alguna cosa, no m’agrada aquesta sensació, sembla 
que hi ha quelcom que està canviant. El paisatge blanc es 
fon,  deixant  grans  tolls  d’aigua  en el  seu lloc.  Ara  que 
havia  trobat  el  sentit  d’aquesta  vida,  ara  que  ja  no 
desitjava canviar-la per res, ara em fan fora, com a tots 
els  altres.  A  quin  joc  capritxós  juga  el  destí  amb  mi? 
L’accepto i llavors canvia. Es burla de mi. Com s’atreveix? 
Maleït destí! Cobra forma i ens trobarem cara a cara! Ah 
destí burlesc, a això no t’atreveixes eh?

Que deixi de queixar-me? Que no he après res en el temps 
que he estat  aquí?  Els  meus companys  de viatge  estan 
guillats,  sonats,  tocats  del  bolet.  Ara  diuen  que  no  he 
après a apreciar la vida ni el moment, altra vegada, que 
pesats amb el rollo espiritual aquest. I tant que si que he 
après, i precisament d’això em queixo, ara que ja gaudia 
del  que m’havia tocat viure,  ara em fan marxar d’aquí. 
Això és jugar amb els meus sentiments.

Per si no n’hi havia prou en treure’m del paradís blanc, 
ara el destí ha decidit fer-me lluitar. Jo en cap moment he 
demanat  fer  guerra.  I  ara  em  veig  envoltada  de  grans 
obstacles, rocs enormes davant els nassos, disposats a fer 
batalla amb mi. I que hi puc fer jo si estic sola en aquesta 
lluita? Veig passar a milers dels meus companys per la 
meva vora, un rere l’altre, i cap d’ells batalla, ni tant sols 
hi posen resistència. Fins i tot sembla que gaudeixin en 
aquest inhòspit món!

Meravelles el què està veient la meva mirada. Això si que 
és vida, navegant a favor de la corrent, riu avall i sense 
cap  altra  preocupació  que  la  de  deixar-se  portar. 
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Obstinada en no veure més enllà que a mi mateixa, fins 
ara  no  havia  pogut  admirar  l’esplendor  de  tot  el  que 
m’envolta. Passo per boscs, camps i ciutats, i allí on vaig 
sóc ben rebuda i estimada. Els companys m’han explicat 
que aquest viatge no sempre és igual, els hi he dit que ja 
ho sabia, només cal veure la varietat de paisatges per on 
passem. M’han dit que no es referien a això, i per evitar 
que em tornin amb el tema de la vida i el moment, i em 
treguin la màgia que estic vivint, els he evitat, no volent 
escoltar el seu relat.

Tossuda ho sóc una estona i ara me n’adono que hauria 
d’haver escoltar als companys quan em volien prevenir. 
Estic envoltada de milions com jo, he perdut de vista als 
companys  de  viatge,  estic  perduda  en  un  mar  de 
confusions. No entenc el món que em toca viure ara, és 
tant ampli, gegantí, on ha anat la seguretat de la corrent? 
I doncs perquè ara no hi ha un camí traçat? Era més fàcil 
quan el destí escollia el que em tocava viure. Ara sembla 
que  em  toca  decidir  a  mi  i  no  sé  com  fer-ho.  Voldria 
tornar  al  paisatge  nevat,  recuperar  aquella  serenitat,  la 
màxima  pau  que  he  tingut  mai.  Voldria  tornar  a  la 
corrent, tenir el camí traçat i contemplar el món passar al 
meu voltant.

El vent ha jugat a favor meu i jo l’he sabut aprofitar. És el 
final d’aquesta vida. Vaig a la vora del mar a morir, on els 
rajos  de  sol  em donin  un  càlid  comiat  i  un  arreveure. 
Abans  però,  em  retrobo  amb  els  antics  companys  de 
viatge, tots ells finint la seva existència. Em veig reflectida 
en els seus rostres. I ara que s’acaba aquest viatge entenc 
el moment i gaudeixo de la vida, amb la mort.

M’enlairo fins al cel on un següent destí m’esperarà. Qui 
sap on? Qui sap per què? Però no veig millor camí, que 
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néixer als Pirineus i morir al Mediterrani. Tant de bo la 
meva següent vida sigui tant intensa com aquesta. Aquest 
cop però, la gaudiré amb tota la intensitat del moment, el 
aquí  i  el  ara.  I  que pot  fer  més una gota d’aigua,  sinó 
morir  per  tornar  a  néixer  i  donar  vida  a  aquells  que 
creixen?

5



Primera edició en ePUB i PDF: octubre de 2013.

Aquest relat fou presentat en la 16a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2012-2013 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

