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Tenia 25 anys. Acabava d’arribar a una ciutat totalment desconeguda, perquè els pares,  
una vegada més, s’havien tornat a traslladar per qüestions laborals. Encara vivia i depenia 
d’ells,  com feien  la  majoria  dels  seus  amics  de  la  seva  edat.  A l’atur,  sense  gaires 
possibilitats  de  trobar  feina,  pensant  que  probablement  hauria  de  tornar  a  estudiar  i 
aconseguir algun títol que l’obris les portes del mon laboral, es va detenir, acompanyat per 
la seva inseparable solitud, i mirà el món des d’una perspectiva global.

La crisi ja es comença a notar a casa seva. Fins ara havia estat un “fenomen” que només 
havia  afectat  persones llunyanes  al  seu món,  però  en  els  últims dies  pares  d’amics,  
coneguts íntims o veïns havien començat a formar part de la empresa més gran de l’Estat: 
l’oficina  del  Servei  d’Ocupació.  Ell  tenia  25  anys,  però  algunes  d’aquelles  persones 
superaven els 40 o ja estaven als voltants del mig segle, amb la qual cosa la seva situació  
era crítica o, si més no, amb un futur gaire esperançador.

Si això fos poc, persones de la seva família o molt properes a ella patien malalties greus 
(càncer, alzheimer, demència senil) i es van produir algunes morts sobtades en un curt 
espai de temps que ningú esperava, la qual cosa afectà el tarannà familiar i per tant la 
relació amb els seus pares, que no era gaire bona.

Per primera vegada a la seva vida, va intentar fer un exercici  de reflexió. Gràcies als  
costums dels seus pares, adquirits d’acord amb les seves activitats laborals, havia vist els 
informatius de televisió des de que va néixer i  sempre havia tingut diaris d’informació 
general a casa. Estava ben informat, doncs havia viscut en llocs diferents d’aquest món i  
l’havia vist en moltes de les seves formes.

La reflexió, veient la seva situació personal, era encara més pessimista. Al caos econòmic 
mundial,  s’havien  d’afegir  els  conflictes  bèl•lics  que en els  últims anys  havien  causat 
diàriament un gran nombre de morts (Bosnia, Camboya, Zaire,  Angola, Afganistan, Sri 
Lanka, Somàlia, Irak...) i que havien passat com si res per les seves europeistes cases.

Més impactants van ser els  atemptats “islàmics” de New York (11-S) i  Madrid  (11-M), 
perquè van tenir major repercussió mediàtica i es van produir més “a prop” seu.

Veure morts i  ferits greus en la TV era tan normal com veure i sentir  els esports o la 
informació  meteorològica.  Era  normal  donar  una  notícia  d’un  atemptat  d’ETA  amb 
guàrdies civils morts i acte seguit parlar de cóm estan de plenes les platges de la costa  
daurada a causa de la calor.

Robatoris violents, assassinats, violència domèstica, drogoaddicció, delinqüència juvenil... 
Fets normals dins la vida diària d’una humanitat que no volia mirar.

És aquest món el que l’havien reservat a ell i a la seva generació?. Decepció i desànim.

És aquest món el que havien de tirar endavant ells, els joves parats?. Frustració.

És aquest món el que havia d’oferir als seus fills?, o era millor no tenir fills directament per  
evitar situacions com la seva?. Desesperació.

Es va  dir  a  si  mateix,  que els  fills  ja  els  tindrien  els  immigrants,  que eren els  grans 



beneficiats d’una societat que començava a escapar-se de les mans dels governs locals. 
Àrabs,  ciutadans  de  l’est,  xinesos,  sud-americans...,  estaven  envaint  els  pobles  i  les 
ciutats i, el que era més greu, començaven a tenir uns privilegis que arribaven a ser inclús  
discriminatoris.

No era racista, perquè a casa seva mai no ho havien estat i el respecte per les persones 
va ser eina primordial en l’educació que va rebre des de petit. Però era conscient del què 
estava  passant  i  de  que  possiblement  l’actuació  dels  polítics  de  torn  no  era  la  més 
adequada en aquest sentit.

La reflexió el va inundar de desesperació i de desànim i el va portar fins i tot a fer-se la 
gran pregunta: realment, valia la pena estar en aquest món?.  Mil pensaments van passar 
pel seu cap i els dies posteriors es va tancar en si mateix, per desesperació d’uns pares  
que ja no sabien que fer per motivar-lo.

Quan va tornar a sortir a la vida, es va haver d’enfrontar sense gaires ganes a la seva 
nova situació –una altra ciutat, casa nova, veïns nous, espais nous. Estava acostumat, 
però aquesta vegada no era igual. El seu futur era tan incert que quan es parava a pensar 
sentia una angoixa que li feia bategar el cor d’una manera fins i tot dolorosa. Va ser llavors 
quan, per casualitat, va conèixer una noia de 22 anys, amb la qual va començar a sortir en 
algunes ocasions i que va canviar totalment la seva visió del món.

Denia estimava la vida i la mirava des del punt de vista positiu, la qual cosa ell no arribava 
a entendre. En un primer moment perquè tenia sentiments enfrontats directament amb els  
seus i després perquè va començar a conèixer detalls íntims de la seva vida que, com a 
mínim, el van deixar bocabadat.

Ella mai havia tingut uns pares que la protegissin. Als 4 anys els va perdre en un accident  
de trànsit. Des de llavors havia viscut amb diferents famílies, de cultures diferents, i en ser 
major d’edat es va independitzar i va viatjar pel món fent els seus estudis en diferents  
països, la qual cosa també l’havia donat una àmplia visió de la situació mundial.

Ella  mai  havia  estat  a  l’atur.  Havia  treballat  fent  serveis  de  neteja,  recollint  fruita,  en 
diferents supermercats, fins i tot va treballar una temporada a l’administració, fins que va 
trobar la seva vocació: ajudar els altres. Durant un estiu va treballar a una residència per a 
la gent gran i allà es va dedicar a escoltar. Va aprendre més que en tot un curs que va fer 
de treball social per reforçar la seva titulació acadèmica i va entendre perquè el món era 
així. “El món el fan cada una de les persones que hi viuen i no hi ha excuses ni culpables 
únics”, li deia.

A més, i  això és el que ell  no entenia, per ella tot tenia una explicació lògica. La crisi  
econòmica era una conseqüència de l’excés de la societat de benestar i per tant s’havia 
d’afrontar amb energia, aconseguir superar-la i iniciar un camí nou per evitar que tornés a 
produir-se. Les malalties eren inevitables i com tal s’havien d’afrontar. Ella creia que per 
sobre de les persones havia un ser superior o un destí escrit al qual s’havia de rebre 
sense por, doncs la vida era un petit espai de temps per l’ànima de les persones que 
s’havia d’aprofitar. Ajudar una persona malalta a superar la malaltia o donar-li ànims i calor 
en els últims moments de la seva vida era la millor de les funcions d’un ésser humà. La 
recompensa era ben poca, però per l’ànima valia més que qualsevol tresor material.

Quan als conflictes mundials, ella tenia clar que no havia cap intenció d’acabar amb ells 
per part dels principals dirigents governamentals. Tampoc tenien cap intenció d’evitar-los 



les persones que seguien aquests governs. És per això que l’únic que es podia fer era  
ajudar els damnificats, com va fer ella quan es va desplaçar durant un any a Somàlia amb 
una  ONG  per  ajudar  els  nens  desprotegits  a  causa  de  la  guerra.  La  sensació  de 
satisfacció que va sentir  quan va tornar deixant els nens d’una petita aldea totalment  
protegits i  amb un futur incert  però existent, no tenia preu per ella i  així  li  va explicar 
mentre passejaven per la sorra de la platja. Aquella noia l’estava captivant.

La televisió  havia deixat  de  tenir  interès per  ella,  que s’estimava més llegir.  La  bona 
literatura complementava la seva vida i va aconseguir que ell descobrís aquesta sensació 
difícil  d’explicar,  però  altament  satisfactòria,  amb  petites  dosis  de  lectura.  Uns  anys 
després de conèixer-la, s’havia convertit en un expert en literatura, havia reiniciat els seus 
estudis i treballava a temps parcial en una llibreria.

Amb  el  pas  del  temps,  ell  va  començar  a  entendre  la  filosofia  de  la  Denia  i  la  va 
acompanyar en alguns viatges de voluntariat, la qual cosa va agafar desprevinguts i poc 
preparats als seus pares. Es va enamorar i va viure l’amor d’una manera diferent a com 
l’havia viscut fins que havia fet els 25 anys. Calia viure intensament i calia ajudar la gent,  
perquè encara que ells fossin part del problema no tenien la culpa de ser manipulats o 
simplement ignorants de la realitat.

Havia acceptat el fet que els immigrants estan aquí perquè la majoria d’ells fugen d’una 
societat que no els pot assegurar la més mínima dignitat. És cert que havia necessitat  
conèixer alguns amics de la Denia, de diferents nacionalitats,  per entendre que molts 
d’aquestes persones tornarien a casa seva si els seus governs o la situació dels seus 
països ho permetessin i va sentir l’enyorança d’alguns d’ells veient les llàgrimes rajant  
dels seus ulls.

De tant  en  tant  recordava  les  reflexions  que s’havia  fet  quan va  arribar  a  Tarragona 
acabats de fer els 25 anys.  Que lluny estava d’aquell  noi.  La vida era preciosa i  tots  
teníem la possibilitat de millorar-la una mica més amb els seus actes, ja fossin amb una 
ONG en les zones més desfavorides del món o ajudant l’avi del cinquè perquè cada dia 
pogués sortir a fer una passejada i expressar la seva visió del món, que segur que serà 
diferent però enriquida per l’experiència.

Havia entès la filosofia de la seva estimada Denia i en alguns moments pensava que els 
dies haurien de tenir més hores per poder fer tot allò que s’havia proposat. Ja no coneixia 
la solitud i la desesperació només contactava amb ell quan perdia un ésser estimat en 
situacions no lògiques (accidents de trànsit, atemptats sense sentit...).

Feliçment casat i amb un fill de 5 anys, la seva vida estava plena. Tenia una feina que li 
agradava, una dona a la qual continuava estimant com el primer dia i un fill que rebia una 
educació basada en la seva nova visió del món, tenint cura dels petits detalls que en el  
futur serien importants per ell. No volia que passés pel que havia passat ell i molt menys 
que arribés a pensar si la vida tenia o no sentit. Estava clar que el tenia.

Però vet aquí que l’ésser superior que ens controla, o el destí que està escrit, tenia un 
futur preparat que ningú s’esperava.

Acabava de preparar el pastís de l’aniversari del seu fill i esperava amb impaciència la 
seva arribada amb la Denia, que l’havia anat a buscar al col•legi com feia cada dia. Feliç i  
satisfet, va despenjar el telèfon. De sobte, tot es va ennuvolar: un vehicle, dos nois de 18 
anys beguts, ferides greus, accident, urgències de l’hospital, ...



Silenci, solitud, amargor, no val la pena viure, aquest món és un desastre, no ens hem 
sortirem... Dies després, el seu cos va aparèixer al llit on havia viscut els millors moments 
de la seva vida amb la seva dóna i el seu fill. A les mans, un paper mig estripat:

“La vida per mi ja no té sentit. He d’acompanyar la Denia i el meu fill. Tinc por per ells i vull  
estar al seu costat allà on anem. Per aquells que puguin llegir aquestes línies he de dir-los 
que he tingut una vida meravellosa. Ha estat un passeig ple de satisfaccions i d’amor que 
ha arribat fins on estava previst. La meva vida ha acabat, però la vostra continua. Tots 
tenim un objectiu i tots podem aconseguir que aquest món funcioni”.

Jordi tenia 25 anys. Era policia i pensava que ho havia vist tot. Estava a punt de casar-se i  
el futur era esperançador. Pensava tenir fills i pujar a nivell professional i personal. Estava 
convençut que havia triat la feina adequada perquè podia ajudar els demés i això era molt  
important  per  ell.  Quan  va  llegir  la  nota  que  portava  a  la  mà  aquell  home  que  van 
descobrir mort a casa seva, va plorar i va fer un exercici de reflexió sobtat durant uns 
segons. Va trucar la seva mare i la seva dona per tal de superar la desesperació que en 
aquell moment havia contactat amb ell. Hola estimada, tot bé?, només volia sentir la teva  
veu, parlem després. Ho necessitava.

Jordi coneixia la família de veure-la per la ciutat i feia uns dies havia parat aquell home en 
un control  policíac i  havia mantingut unes paraules amb ell  mentre observava la seva 
dona i el seu fill dins el vehicle. En aquell moment va descobrir la felicitat que emanava 
aquella família i es va sentir identificat. “Tingueu cura amb la velocitat i no begueu” els hi 
va dir amablement i amb un riure a la cara.

Va sortir al carrer deprimit. Respirà fons per contenir les llàgrimes i desfer-se de l’angoixa 
que l’oprimia tant el cor. La seva mare i la Glòria estaven bé i podria anar a veure-les més  
tard. El primer que faria seria abraçar-les i deixar anar els sentiments.

El  informe  del  forense  era  molt  concís:  víctima  sense  ferides,  alteracions  del  cos  ni 
marques de cops. Causa aparent de la mort: paro cardíac, tot i que no es pot confirmar  
amb seguretat. Rictus semblant a un somriure.

Jordi ho va entendre i es va fer la que, per ell, era en aquell moment la gran pregunta: es 
pot morir d’amor?


