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Amor, tu i jo som capaços de construir mons 
i de seguir junts tota l’eternitat.  

Ens resistim a existir l’un sense l’altre, i si res ens intenta 
separar, fem servir la força utilitzada per distanciar-nos  

per unir-nos encara més, com fan els quarks. 
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Una freda i suau brisa amb aroma de mar va assotar les entranyes 
d’en Pol. Encara li tremolaven les cames quan va decidir seure 
en un banc del parc situat davant la seva feina. A les mans 

sostenia un paquet i de l’interior en va extreure el llibre que esperava 
ansiós des de feia temps. Era un llibre molt especial per a ell perquè l’in-
vestia d’immortalitat i mostrava els seus veritables sentiments, els que 
havia ocultat temps enrere i que ara revelava sense por, perquè ja no li 
importava exhibir despullada l’ànima, avui ho necessitava més que mai. 
I encara que la identitat real dels personatges del llibre es mantingués en 
secret, donava per fet que res ni ningú impediria ja que una part impor-
tant de la seva vida perdurés en l’imaginari col·lectiu de la humanitat, 
per temps indefinit. Amb la mirada perduda a l’horitzó, de tant en tant 
feia una ullada a la portada i a la contraportada, i somreia, després obria 
el llibre per llegir-ne el pròleg, el tancava i tornava a obrir-lo de nou; 
passava lleugerament els fulls fins arribar a la pàgina 177 i després conti-
nuava fullejant-lo. Fins aleshores, havia estat un home íntegre i tenia el 
control del seu destí, però des de feia més d’un any, la muralla que pro-
tegia la seva vulnerabilitat s’ensorrava. Li faltava l’aire i tenia la sensació 
que li havien arrencat de soca-rel un tros de cor. El llibre li havia arribat 
per missatger i el remitent no era qui esperava. No estava segur que algú 
pogués ajudar-lo en la seva desesperació, però ho havia d’intentar. Va 
armar-se de coratge, va buscar l’adreça del remitent del paquet i se’n  
va anar a buscar el seu destí. 

6



7

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

Va entrar al vestíbul d’un enorme i luxós edifici d’oficines, propietat 
d’un important grup empresarial, i va anar directe a recepció. 

—Bona tarda, vinc a veure l’Andrea Broggi —va dir en Pol, adre-
çant-se a la recepcionista.

—Em pot dir el seu nom, si us plau? 
—Em dic Pol Manau.
—Té cita amb ella?
—No, soc un amic. M’ha enviat aquest llibre. —En Pol va mostrar 

a la jove el llibre que tenia a les mans.
—Un moment, si us plau. —La recepcionista va marcar un número 

d’extensió al telèfon i va esperar que contestessin—. Andrea? En Pol 
Manau és aquí. D’acord. —Va penjar el telèfon i es va adreçar nova-
ment a en Pol—. Em diu que l’esperi, baixa de seguida.

—Fantàstic. Gràcies. 
En Pol es va esperar assegut al sofà del vestíbul, situat davant dels 

ascensors. Va dubtar si havia fet bé de venir o si s’havia precipitat. Va 
bellugar el cap a banda i banda pensant que, de tota manera, ja era 
massa tard per sortir corrent. L’Andrea no va tardar ni cinc minuts a 
aparèixer per un dels ascensors. Era una dona alegre i amable, d’uns 
cinquanta anys.

—Hola, Pol! —Es va dirigir cap a ell somrient i allargant-li la mà. 
En Pol va saltar del seient amb aspecte seriós i despistat, i li va estrè-

nyer la mà.
—Com estàs, Andrea? 
—Molt bé, i tu?
—Bé.
—M’alegro de veure’t.
—Acabo de rebre el llibre i, com que passava per aquí, he volgut 

donar-te les gràcies personalment.
—Ets molt amable. M’havien donat instruccions per enviar-te’l.
—No tinc notícies seves des de fa temps. Tu en saps res?
—Sé que ha marxat fora. No m’ha dit on. I també sé que l’únic que 

necessita ara és tranquil·litat.
—No pot fer-me això! Un altre cop no! 
—Jo només puc dir-te que tornarà aviat. Abans d’anar-se’n va donar 

el seu vistiplau al calendari de treball. 
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—Ja.
—Necessitava un respir, escriure aquest llibre ha estat esgotador per 

a ella. 
—Sé que no ha marxat per aquesta raó. 
—Mira d’entendre-ho, és una cosa que li cal fer. En algun moment, 

tots necessitem posar ordre en la nostra vida. 
—D’acord, Andrea. Gràcies per rebre’m i explicar-me el que en saps.
—Mentre esperes, llegeix-te el llibre.
—És clar que el llegiré! Ara mateix és l’únic que tinc.
—T’encantarà! 
—Ho sé.
—Em va donar aquesta carta per a tu. —L’Andrea va treure un sobre 

d’una de les seves butxaques—. Em va dir que te la donés en persona si 
apareixies per aquí. 

—Déu meu! Ni tan sols sé si vull llegir-la.
En Pol va agafar el sobre i es va acomiadar de l’Andrea agraint el 

seu gest de cortesia. Va sortir corrents de l’edifici i, abans de girar a la 
cantonada, va entrar al primer cafè que va trobar, molt ansiós per obrir 
el sobre que li havia entregat l’Andrea. Un cop obert el sobre, però, no 
gosava llegir el contingut de la carta; es va rendir unes quantes vegades 
perquè tenia molt present el que havia après en els darrers mesos: el cor 
sempre s’avança al cervell…

 



Un any i sis mesos abans...



1010

Eren les vuit del matí i feia una calor insuportable aquell 19 de 
juliol. La Mila Pardo acabava de fer quaranta anys i es mirava al 
mirall del seu vestidor per comprovar que el pas dels anys no es 

notava encara al seu cos. Va clavar la cara a pocs centímetres del mirall i 
va observar més de prop els seus ulls. Les arrugues d’expressió amb prou 
feines es marcaven a la seva pell fina, i l’escleròtica, la part blanca de l’ull, 
continuava destacant sobre el color avellana de l’iris, fent la seva mirada 
especialment profunda. La Mila es va allisar amb les mans la seva cabellera 
ondulada de color castany i la va deixar caure sobre les seves espatlles. 
S’havia llevat molt relaxada i amb una sensació de plena satisfacció, en-
cara que no tenia ni idea de per quina raó se sentia tan bé. La nit d’abans 
no havia tingut cap somni bonic, ni havia viscut una experiència agrada-
ble a la qual atribuir el seu entusiasme matutí. Tampoc li semblava que 
estigués relacionat amb el fet que dues nits abans hagués somiat amb 
una vella amistat que feia temps que no veia. Si bé havia experimentat la 
mateixa sensació de felicitat altres vegades, encara no hi havia trobat una 
explicació lògica i raonable. L’únic que sabia del cert és que la impressió 
provenia del seu cor i que cada vegada que la notava, vivia una grata ex-
periència. Feia temps que la Mila observava que el seu cor, el seu òrgan de 
foc, era capaç d’avançar-se a l’esdevenir de les coses en la seva vida, com si 
estigués connectat a alguna cosa molt més gran i d’una dimensió superior 
que era incapaç de percebre de manera conscient. I com que l’experiència 
era recurrent i començava a tenir un cert grau de consistència, va decidir 
escriure sobre aquest tema en el seu següent llibre. 

10
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Mentre esmorzava, va sonar el to del seu telèfon mòbil anunciant-li 
que havia rebut un missatge per WhatsApp. El missatge era de l’Andrea 
Broggi, la seva editora, una dona que sentia un especial afecte per ella. 

19 de juliol

A: Bon dia, Mila! 09:27

M: Bon dia, Andrea! 09:27

A: Com estàs? 09:27

M: Bé, i tu?? 09:27

A: Molt bé! 09:28

A: Mila, estimada 09:28

A: Demà m’hauries de fer un gran favor 09:28

M: Quina por que em fas… 09:28

M: Ja estic tremolant! 09:28

M: Tu diràs 09:28

A: He organitzat un esdeveniment a l’editorial 09:29

A: Amb booktubers i bookstagrammers importants 09:29

A: Estan molt interessats a entrevistar-te 09:29

A: Et sembla bé venir cap a les 12 h? 09:30

M: Per què m’avises amb tan poc marge de temps? 09:30

A: Perquè no t’hi pensis gaire 09:30

M: Em trenca una mica el pla del dia 09:30

A: Si us plau, és important per a l’editorial 09:31

A: Sé que prefereixes recloure’t a la teva cova 09:31

A: Però, creu-me, també és important per a tu 09:31

M: D’acord 09:32

M: Demà seré allà a les 12 h 09:32

M: Me’n deus una! 09:32

M: Bé, me’n deus ja unes quantes 09:32

A: T’ho compensaré amb escreix! 09:33

M: Ho faig perquè ets tu! 09:34

M: Petons 09:34
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A: Gràcies! 09:34

A: Jo també t’estimo! 09:34

A: Petons, ciao 09:34

La sensació de plenitud amb la qual la Mila s’havia llevat es va amplificar 
després de l’intercanvi de whatsapps amb l’Andrea i va començar a pre-
guntar-se si això potser era degut al canvi de plans. En efecte, pressentia 
que allò bo que havia de passar-li li passaria molt aviat. No obstant això, 
seguia sense tenir cap idea de què podia ser i, encara menys, de si estava 
relacionat amb la feina o la vida personal. Abans d’abandonar l’aplica-
ció de WhatsApp, la Mila va obrir un missatge d’un número de telèfon 
desconegut, que havia rebut mentre whatsappejava amb l’Andrea. 

19 de juliol

Desconegut: Hola, Mila. Soc la Belén, la germana de la Luz. M’ha passat el 
teu número de mòbil l’Albert. Sento posar-me en contacte amb tu per donar-
te una mala notícia: s’ha mort en Daniel, el marit de la Luz, i l’enterrament és 
demà a les 12 h. Em va semblar important que ho sabessis 09:28

La Mila va afegir el número de telèfon de la Belén als seus contactes 
mentre li venien al pensament records de la Luz, que havia estat una 
de les seves millors amigues a l’institut, i d’en Daniel, el seu marit, 
un home de constitució forta, jovial i molt alegre, que havia conegut 
quinze anys enrere. En els últims cinc anys, la relació d’amistat de la 
Mila i la Luz s’havia refredat, i ara semblaven més conegudes que no 
pas amigues; tot i això, i pels vells temps, la Mila va decidir anar a l’en-
terrament. Va confirmar la seva assistència a la Belén amb un missatge 
de WhatsApp i després va avisar a l’Andrea perquè posposés l’entrevista.

A la Mila li va costar concentrar-se aquell dia, amb prou feines va 
aconseguir escriure les quatre línies d’un paràgraf. Passaven les hores i 
no deixava de pensar en el tràgic succés, imaginant-se l’estat de deses-
peració en què devia trobar-se la Luz. Per un moment es va posar al seu 
lloc i la sensació que va tenir va ser horrible, com si hagués caigut en 
un pou sense fons, ombrívol i llòbrec, del qual no hi havia escapatòria 
possible. Va estar a punt de trucar-la, però es va fer enrere pensant que 
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resultaria fred i distant, i perquè aquesta no era la seva manera d’actuar: 
la Mila preferia comunicar-se amb la Luz mirant-la als ulls, amb el cor a la 
mà, abraçant-la i transmetent-li el càlid suport i l’honesta comprensió 
que segurament necessitava ara mateix. 

Abans d’anar a dormir, va estar observant el cel amb el seu telescopi. 
Per uns instants, va poder evadir-se del seu món exterior i submergir-se 
en el seu món interior; la foscor del firmament, clapada de punts blancs 
i brillants, ho va fer possible. El pols del cosmos la va cobrir amb la seva 
màgia i, mentre l’observava entre bastidors, va aparèixer un estel fugaç i 
es va imaginar que era l’ànima d’en Daniel tornant al seu lloc de parti-
da, entre les estrelles radiants i els capritxosos cometes. La Mila, que no 
deixava de sentir-se feliç sense saber per què, va estar pensant en el vast 
univers i en la minúscula porció d’espai que hi ocupem nosaltres; en la 
colpidora immensitat que abasta el temps allà fora i en el poc temps que 
dura la nostra vida a la Terra, gairebé un sospir. Després, se’n va anar 
al llit i es va adormir amb el cor en flames i sospesant si el seu temps 
de vida estava sent profitós, un pensament inevitable quan algú proper 
emprèn el seu viatge de tornada cap a les estrelles.
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El matí de divendres 20 de juliol va començar ennuvolat; uns 
enormes núvols grisos enfosquien el dia, com si el cel empatitzés 
amb l’ànima de la Luz i l’estigués reflectint com a senyal de dol. 

La Mila no acabava d’entendre per què a mesura que s’acostava l’hora 
d’assistir al funeral s’intensificava la sensació de foc al seu cor. Se sen-
tia confusa lluitant amb sentiments contraris als que havia de tenir en 
aquestes circumstàncies, però no podia controlar el seu cor. 

Quan va arribar a l’església, l’Andrea l’esperava al jardí de l’entrada. 
No quedava ningú fora, tothom era a l’interior. Les dues dones es van 
besar i, gairebé sense dir res, van caminar juntes esquivant els xiprers 
que adornaven el jardí fins a arribar a una de les portes laterals del tem-
ple. Les frontisses rovellades de la porta van grinyolar quan es va obrir 
i alguns caps es van girar, encuriosits. L’Andrea i la Mila es van asseure a 
l’antepenúltim banc de la fila de la dreta, al costat del confessionari i 
a tocar d’una de les fredes columnes interiors. La missa encara no havia 
començat i la Mila va alçar la vista per veure el fèretre del difunt, situat 
davant de l’altar major. Després, buscant amb la mirada, va trobar la 
Luz i a la seva família ocupant el primer banc de la fila esquerra. La Luz, 
amb el cap cot, envoltava amb el braç el seu fill, un nen d’uns deu anys. 
La Mila va notar un nus d’angoixa a la gola i es va eixugar amb la mà 
una llàgrima que començava a caure-li per la galta dreta; de seguida va 
apartar la vista de la Luz i del seu fill i es va posar a contemplar l’interior de 
l’església. Els murs del temple eren de carreus i la planta tenia forma 
de basílica, amb una coberta en volta de canó. Darrere de l’altar major, 
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al retaule, penjava un enorme crucifix de fusta custodiat per una estàtua 
a cada costat, un sant a l’esquerra i una verge a la dreta. Hi havia quatre 
columnes a cada lateral de la nau i cada parell de columnes sostenia un 
arc ogival. La decoració era molt senzilla, a excepció dels finestrals, de 
colors com els dels temples gòtics. 

Quan la Mila va baixar la seva mirada del sostre del temple, el sacer-
dot va aparèixer per la porta lateral que donava a la sagristia, situada a 
l’altura del retaule, i va començar l’ofici. L’Andrea i la Mila es van mirar 
als ulls un instant i després es van posar a mirar cap endavant. El rector 
va fer aixecar la gent amb un gest de les mans. En aquell instant la porta 
lateral d’entrada al temple va grinyolar de nou i l’Andrea es va girar 
per veure entrar un home alt, prim i moreno, que li va semblar molt 
atractiu i que es va col·locar dret darrere d’elles, al penúltim banc de la 
mateixa fila. L’Andrea va llançar a la Mila una intensa mirada de com-
plicitat, però aquesta no estava per a jocs i no es va girar per veure qui 
havia entrat i cridat tant l’atenció de la seva editora. No obstant això, 
va notar que la sensació de foc al seu cor s’havia intensificat en grau 
màxim, desconcertant-la encara més. El clergue va indicar als assistents 
que s’asseguessin amb un altre gest de les mans. La Mila va girar lleu-
ment el cap per apartar la seva bossa amb la mà i evitar seure-hi a sobre. 
L’home que tenia just darrere va reconèixer el seu perfil i li va posar la 
mà a l’espatlla. La Mila va notar un corrent elèctric que li travessava tot 
el cos i es va girar ràpidament per veure de qui es tractava. I allà era en 
Pol Manau, un amic de l’adolescència, dedicant-li un tendre somriure. 
Tots dos es van mirar als ulls en silenci i van somriure uns segons, mentre 
la brillantor de les seves mirades resplendia en progressió exponencial. La 
Mila es va tornar a girar i es va asseure sense deixar de somriure i amb 
la mirada perduda en algun punt buit de l’espai, recordant que dues nits 
enrere havia somiat amb ell i que, un dia abans del funeral, el seu cor 
la va mantenir en suspens presagiant la trobada, no en tenia cap dubte. 

Durant el temps que va durar la cerimònia, la Mila va tenir la sensa-
ció que s’havia submergit amb en Pol en una bombolla que els separava 
de la resta de la gent, i dins d’aquest refugi invisible les seves ànimes es 
tocaven i els seus cors s’entrellaçaven una vegada i una altra. I l’Andrea, 
que no se’n sabia avenir, mirava de reüll de tant en tant a la Mila, amb 
un enorme somriure als llavis. No calia que li digués res, l’Andrea no-
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tava l’alegria que emanava del seu cor, i encara que no coneixia en Pol, 
també s’havia contagiat de la seva emoció. L’Andrea va tenir la sensació 
que es tractava del retrobament de dos amants. No obstant això, tant en 
Pol com la Mila, aliens a l’exaltació que la seva trobada havia generat 
en l’Andrea, es comportaven com si entre ells només existís un vincle 
que no anava més enllà de la pura amistat. 

Quan la missa va acabar, la Mila va donar el condol a la vídua i a la fa-
mília del difunt. Va parlar una estona amb la Luz, que li va agrair la seva 
presència al funeral i li va explicar que en Daniel havia mort d’un infart, 
com a conseqüència d’una fallada renal. Sembla que, el seu marit havia 
nascut amb un sol ronyó, que va deixar de funcionar, i amb els anys 
van haver d’extirpar-l’hi. Es va quedar sense ronyons i, fins al dia de la 
seva mort, va viure depenent d’una màquina que li depurava la sang, 
esperant un donant. La Luz també li va explicar que les restes del seu 
marit serien incinerades i que tant ella com la família preferien afrontar 
aquesta part del ritual en la més estricta intimitat. Les dues dones es van 
acomiadar afectuosament, però sense franques expectatives de resoldre 
les seves diferències i reprendre la seva amistat. La connexió que les ha-
via unit durant un temps havia desaparegut completament. 

La Mila havia perdut de vista l’Andrea i, mentre la buscava entre la 
gent, en Pol la va agafar per les espatlles, la va abraçar efusivament i li va 
fer un tendre petó a cada galta.

—Quant de temps, Mila! Com m’alegro de veure’t! Em vaig assaben-
tar de la presentació del teu llibre. Volia anar-hi, però finalment no vaig 
poder. —La seva mirada desprenia molt d’afecte.

—Renoi!, com corren les notícies! Va assistir molta gent a la presen-
tació i vaig saludar molts amics de l’institut. Si et dic la veritat, em va 
fer més il·lusió veure els amics que presentar el llibre. I tu, com estàs?, 
com et va tot? —La Mila va notar que es posava vermella, com si encara 
sentís alguna cosa per en Pol.

—Bé, no em puc queixar —va contestar en Pol sense deixar de mirar 
i somriure a la Mila.

—I què fas? A què et dediques?
—Jo em dedico… Bé…, jo soc un tontòleg.
—Com dius?
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—És broma, soc cirurgià —li va dir llançant-li una mirada tan pene-
trant que la va fer estremir encara més per dins.

—Sí, és veritat, recordo que algú m’ho va dir, ara no em ve al cap qui 
va ser. Vaja, quant de temps que ha passat! Jo també m’alegro molt de 
veure’t. Escolta, i… com estan tots?, què saps d’en Pere? —va preguntar la 
Mila, començant a sobreposar-se i prenent el control del seu estat emotiu.

—A en Pere el vaig veure fa poc, està bé, com sempre.
—I la teva família, bé?
—Sí. Bé, el meu pare va morir fa uns anys.
—Ho sento, no ho sabia.
—No et preocupis. Escolta, tu ja no vius aquí, a la ciutat, oi?
—No. Me’n vaig anar a viure al camp, estic més tranquil·la i puc 

escriure millor. Acostumo venir a la ciutat un dia per setmana a visitar 
la família i fer encàrrecs.

—Doncs truca’m un dia dels que vinguis a la ciutat. 
—No tinc el teu número de telèfon, com vols que et truqui?
—És veritat! Té, aquesta és la meva targeta. Aquí tens el número de 

telèfon i l’extensió de la meva consulta. Tens un bolígraf? T’apuntaré 
també el meu número de mòbil.

—Un moment, que miro a la bossa. —La Mila va buscar vagament 
amb la mà dreta dins de la bossa, sabent que mai duia un bolígraf a so-
bre i amb la intenció de dissuadir cortesament en Pol del seu propòsit. 
Ni ella mateixa es podia explicar el seu comportament—. Doncs no, no 
porto cap bolígraf.

—És igual, dona’m el teu número de mòbil, que me l’apunto directa-
ment en els meus contactes. —En Pol va fer cas omís del gest de resistència 
de la Mila i va continuar insistint, mostrant-se ansiós per apuntar-se el 
seu número de telèfon abans que s’acomiadessin i tement que el destí 
capritxós no tornés a ajuntar-los.

—Està bé. 
En Pol va introduir dígit a dígit a la seva llibreta de contactes el nú-

mero de telèfon que la Mila li va anar dictant.
—Ja et tinc…! —Es va quedar mirant-la en silenci uns segons i la 

Mila va saber que estava ometent la part final de la frase: «… i aquesta 
vegada no et deixo escapar». D’alguna estranya manera, va copsar el que 
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en Pol estava pensant i no es va atrevir a pronunciar. —Ara et faig una 
trucada perduda i ja tens el meu número de mòbil.

—D’acord, aquí estàs. 

Mentre la Mila afegia el telèfon d’en Pol als seus contactes, l’Andrea 
va aparèixer.

—Mila!
—Andrea, fa una estona que et busco.
—I jo fa una estona que t’observo. Disculpa, no voldria pas moles-

tar, però hem de marxar ja. —Va agafar la Mila pel braç i va saludar en 
Pol. —Hola, soc l’Andrea, l’editora de La Mila, encantada de conèi-
xer-te. —Li va allargar la mà i li va donar una bona encaixada, amb un 
enorme somriure—. Ho sento, m’he d’emportar la Mila, tenim feina.

—Un plaer, Andrea. —En Pol la va saludar sense apartar la vista de 
la Mila—. D’acord, espereu-vos, jo també me n’he d’anar. 

Després de les presentacions, en Pol va acompanyar les dues dones 
fins on l’Andrea havia aparcat el cotxe, que casualment era al costat del 
cotxe d’en Pol.

La Mila i en Pol es van acomiadar afectuosament a l’aparcament, 
amb més pudor i discreció que quan s’havien saludat, ja que tots dos 
s’havien adonat que l’atmosfera que els envoltava, carregada de fogosa 
espontaneïtat, havia acaparat mirades curioses. 
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Durant el trajecte de tornada, l’Andrea i la Mila van mantenir 
una conversa centrada sobretot en en Pol. Naturalment, la tro-
bada havia suscitat molta expectació en l’Andrea, que estava 

ansiosa per conèixer més detalls d’aquell home que havia deixat la Mila 
tremolant com una fulla.

—Estàs bé, Mila?
—Sí, sí, feia temps que no veia la Luz. Estic bé, sí, molt bé.
—Renoi que guapo i atractiu que és el teu amic! Sembla un model…, 

alt, prim i moreno. I sembla molt culte i educat. I a més és cirurgià… No 
hi ha gaires homes per aquí fent abraçades tan tendres com la que t’ha fet 
a tu. De debò que només sou amics? Perquè costa de creure-ho.

—Vam ser alguna cosa més que amics, però això va passar fa molt de 
temps. El que no entenc és què feia ell avui aquí; que jo recordi, no era 
amic de la Luz ni tampoc coneixia en Daniel.

—Doncs per estrany que et sembli, jo sí que ho sé. Com, si no, po-
dia saber que és cirurgià?

—Què dius! —la Mila va obrir els ulls fins al límit que permetien 
les seves òrbites.

—Mentre parlaves amb ell, he sentit la conversa que mantenien les 
dues dones que tenia al meu costat i que us observaven amb atenció. 
Una li deia a l’altra que en Pol va ser el cirurgià que va extirpar el ronyó 
a en Daniel. Es veu que era un problema genètic, el seu ronyó estava 
destinat a deixar de funcionar amb el temps.

191919
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—Ara entenc la connexió. Pobre Daniel! Ho deu haver passat real-
ment malament. Ho sento per la Luz, es queda sola fent-se càrrec del 
seu fill. Ja li he dit que, si necessita ajuda, em truqui, però sé que no ho 
farà.

—Bé, no t’hi amoïnis, tu ja t’has ofert. Escolta, a mi m’ha semblat 
que no ha passat el temps entre tu i en Pol. Us he vist molt emocionats 
a tots dos.

—Això és normal, érem molt bons amics, ens teníem molt d’afecte i 
feia temps que no ens vèiem, com uns vint anys. Suposo que a ell l’hau-
rà sorprès tant com a mi aquesta trobada fortuïta.

—No sé què dir-te, jo he notat més alegria de la normal en el típic 
retrobament d’amics o exparelles. Sense anar més lluny, jo em vaig tro-
bar l’altre dia amb un ex i la meva mà es va congelar en saludar-lo. I avui 
m’he cremat amb la calor que despreníeu tots dos. M’ha semblat que 
un volcà esclatava. Ha estat flipant, t’ho prometo, fins i tot he notat 
papallones a l’estómac, i t’asseguro que no eren meves. 

—I meves tampoc, Andrea. Potser eren d’ell, no ho sé. 
A la Mila, en el fons, no li va sorprendre que l’Andrea notés el que 

en Pol i ella havien sentit en veure’s. Ella mateixa estava acostumada a 
percebre l’energia que desprenen les persones quan viuen fortes emocions 
i es va alegrar que traspassés la barrera subjectiva. Això li donava un to 
molt real i palpable al que acabava d’experimentar.

—Que potser ho dubtes? Aquestes papallones eren teves i d’ell, tots 
dos us heu posat molt contents. És evident que el que hi va haver entre 
vosaltres encara està latent, com si no s’hagués acabat.

—No flipis! No m’emboliquis amb històries romàntiques. Només 
som amics, res més, i ens hem emocionat quan ens hem vist després de 
tant de temps. —la Mila es va mostrar escèptica i reservada, resistint-se 
a acceptar el que acabava de passar-li amb en Pol—. El que va passar 
passat està. Jo estic casada i ell també ho està i, a més, amb fills. 

—I això què hi fa! Diuen que on hi va haver un gran incendi sempre 
queden brases.

—Va, home, va! Això es va apagar fa temps, i no em provoquis, que 
necessito concentrar-me. Recordes l’entrevista que tinc d’aquí a unes 
hores? Doncs convida’m a dinar i parla’m dels booktubers i els booksta-
grammers que han d’entrevistar-me.
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—D’acord, tens raó. Soc un cas!, jo aquí incitant-te a la luxúria i 
tu recordant-me que tenim feina. T’ho has guanyat, et porto a dinar 
al millor restaurant de la ciutat i et parlo dels que t’han d’entrevistar. 
Però m’has de prometre que després em parlaràs d’en Pol i de la vostra 
relació a l’institut.

—Andrea, ets incorregible! —la Mila va deixar anar una rialla con-
tagiosa i les dues dones es van posar a riure.
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La Mila estava a punt d’anar-se’n al llit quan va sentir sonar el 
seu to de WhatsApp. Li acabava d’entrar un nou missatge de 
l’Andrea.

20 de juliol

A: Bona nit, Mila! 23:01

A: Estàs desperta?? 23:01

M: Bona nit, Andrea! 23:02

M:: Sí, però ja me n’anava al llit 23:03

M: Que passa res?? 23:03

A: No 23:04

A: És que he vist el vídeo de l’entrevista 23:04

A: Estàs genial 23:04

A: Ho has fet molt bé 23:04

A: Encara que hagis tingut un dia tan intens 23:04

A: Només volia donar-te les gràcies 23:05

A: Ets una gran professional 23:05

M: Soc jo la que et dona les gràcies 23:06

M: M’ha anat bé tenir-te al meu costat 23:06

M: I he gaudit amb l’entrevista 23:06

M: Ha estat amena i divertida 23:06

A: A principis de setembre la publicarem a YouTube 23:07
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A: Enviarem còpia a booktubers i bookstagrammers perquè la difonguin en 
els seus canals 23:07

M: Que bé! 23:08

M: Deveu estar contents 23:08

M: Aquests nois tenen molts seguidors 23:08

M: Això augmentarà les vendes de llibres, oi? 23:08

A: Això esperem 23:09

A: Mila, estàs bé? 23:09

A: Deu haver estat un dia estrany per a tu, oi? 23:09

M: Si et refereixes al funeral i al retrobament amb la Luz i en Pol 23:10

M: Sí, ha estat estrany i bonic alhora 23:10

M: Ara recordava una etapa molt feliç de la meva vida 23:10

A: Escolta, no m’has explicat res més d’en Pol 23:11

M: És molt tard i estic cansada 23:11

M: Ho podem deixar per a un altre dia? 23:11

A: Només explica’m com us vau conèixer i et deixo tranquil·la 23:12

M: D’acord!! 23:12

M: Ens va presentar en Pere, un amic comú 23:12

M: En Pol tenia 17 anys i jo 15 23:12

A: Mare meva, que jovenets! 23:12

A: I això on i quan va ser? 23:12

M: A l’entrada de l’institut 23:13

M: Jo estava en el meu tercer any de secundària 23:13

A: Bé, i què va passar? 23:13

M: En Pol i jo ens vam donar la mà 23:14

M: I vaig notar un corrent elèctric per tot el cos 23:14

M: Ell no em deixava anar la mà 23:14

A: Això és que ja des del primer moment va sorgir l’amor 23:14

M: Sí, ell es va fixar en mi i jo en ell 23:15

M: En aquella època 23:15

M: Quan et presentaven algú nou 23:15

M: Una encaixada solia durar un “Hola, com va, molt de gust de 
conèixer-te” 23:15
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M: L’encaixada d’en Pol va durar més de quatre “Hola, com va,
molt de gust de conèixer-te” 23:16

M: Vaig intentar retirar la mà 23:17

M: Però ell no la deixava anar 23:17

M: Llavors el vaig mirar fixament als ulls 23:17

M: I va ser la meva perdició… 23:17

A: Segueix, segueix, m’encanta la història 23:17

M: Ens vam fondre en una mirada adolescent tendra i assedegada 23:18

M: Va ser llest de no deixar-me anar la mà 23:18

M: Així va captar tota la meva atenció 23:18

M: I això em va agradar… 23:18

M: I al cap d’unes quantes setmanes ja érem amants 23:18

A: Caram! 23:19

A: Que jove vas començar a tenir relacions! 23:19

A: Jo vaig trigar una mica més 23:19

M: Al principi eren tímides trobades amoroses, no manteníem 
relacions sexuals 23:19

M: Només ens besàvem i ens acariciàvem, res més 23:19

M: Exploràvem els nostres cossos 23:19

M: I experimentàvem el que sentíem 23:20

M: Jo feia els meus primers passos 23:20

M: Era un món totalment desconegut per a mi 23:20

M: Ell tenia més experiència 23:20

A: Continua, si us plau 23:20

M: No sabia si es tractava d’amor 23:21

M: O d’una qüestió hormonal a primera vista 23:21

M: Potser van ser totes dues coses alhora, no ho sé 23:21

M: I des d’aquell dia no ens vam deixar de veure fins que vaig fer 22 
anys 23:21

A: I què va passar? 23:22

A: Per què us vau deixar de veure? 23:22

M: Doncs, si et dic la veritat, no ho sé 23:22
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M: És el que m’agradaria esbrinar 23:22

M: Ara mateix, si em poso a recordar, no em ve res al cap 23:22

A: Doncs sembla que la vida us dona una segona oportunitat 23:23

A: Ara podeu aclarir aquest distanciament sense comiat 23:23

M: Potser, no ho sé 23:24

M: Me’n vaig a dormir 23:24

M: Un altre dia et segueixo explicant més coses 23:24

M: Si aconsegueixo recordar-me’n 23:24

A: Ok, preciosa 23:25

A: Descansa, t’ho mereixes 23:25
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Va transcórrer més d’un mes i la Mila no podia oblidar-se d’en 
Pol, i encara menys de les sensacions que havia experimentat 
en la seva trobada amb ell. Tot i que se sentia temptada per 

la curiositat, es mostrava molt cauta davant la nova situació que estava 
vivint, una combinació paradoxal, ja que, d’una banda, desitjava saber 
com li anava la vida a en Pol, i de l’altra, contenia aquest desig, per por 
de no estar preparada per retrobar-se amb un gran amor i que es des-
encadenés novament la passió. Tot i això, i davant del caos mental que 
niava al seu cap, la Mila estava convençuda que, arribat el cas, mantin-
dria la situació sota control. 

Aquell matí, mentre treballava, l’Andrea va tornar a posar-se en con-
tacte amb ella per WhatsApp.

3 de setembre

A: Bon dia, Mila! 10:05

M: Bon dia, Andrea! 10:05

A: T’acabo d’enviar un correu 10:06

A: Adjunt va el planning de la gira literària 10:06

A: Hi ha les xerrades i presentacions del setembre i l’octubre 10:06

A: Fes-hi una ullada i me’n dius alguna cosa 10:06

M: D’acord 10:07

M: M’ho miro 10:07
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M: I et contesto de seguida 10:07

A: Ens allotgem en hotels cèntrics de les ciutats 10:07

A: Així podràs fer visites turístiques i fotografies 10:07

A: Les universitats ens posen un cotxe amb xofer 10:08

A: M’han enviat els punts d’interès de cada lloc 10:08

A: Fes-me una llista dels que et ve de gust visitar 10:08

A: Perquè no tindrem temps de veure-ho tot 10:08

A: Estarem molt ocupades 10:08

M: Ok 10:09

A: Ei, has trucat ja a en Pol? 10:09

M: No 10:09

M: I no crec que li truqui 10:09

M: M’imagino què vol 10:09

A: Què és el que vol? 10:10

M: Em proposarà que ens tornem a veure 10:10

M: Això em fa por 10:10

M: És absurd, ho sé 10:10

M: A hores d’ara no hauria de tenir por de res 10:10

A: Què és el que et fa por? 10:11

A: Ho veus? Jo tenia raó 10:11

A: Això teu amb en Pol no s’ha acabat! 10:11

M: Sí que s’ha acabat! 10:11

M: El que passa és que… 10:11

M: Em fa por el que pugui sentir 10:11

M: I no vull complicar-me la vida 10:11

A: No avancis esdeveniments 10:12

A: L’última vegada que vam parlar tenies molt clar que només sou amics 10:12

M: I ho segueixo tenint clar 10:12

M: Bé, no ho sé… 10:12

A: I si ell només vol ser el teu amic i res més? 10:12

M: Vaja!!! 10:13

M: Això no ho havia pensat 10:13
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A: Doncs pensa-ho 10:13

A: Ha plogut molt des d’aleshores 10:13

M: En aquest cas, si només vol amistat 10:14

M: No l’estic tractant com un amic 10:14

A: Potser estàs anant massa lluny 10:14

A: I li estàs donant més importància de la que té 10:14

M: Sí, potser és això 10:15

M: Li enviaré un missatge per saludar-lo 10:15

M: Però no quedaré amb ell 10:15

M: Ara vaig molt atrafegada 10:15

M: Després de la gira estaré més relaxada 10:15

A: No entenc la teva por 10:16

A: Ets una persona adulta 10:16

A: A més, així sabràs per què us vau deixar de veure 10:16

A: Aclarir-ho resultarà beneficiós per a tots dos 10:16

M: Tens raó 10:17

M: Sí, ho faré 10:17

M: Li enviaré un missatge o li trucaré 10:17

M: Així esbrinaré per què ens van deixar de veure 10:17

M: I aquest assumpte quedarà tancat per sempre 10:17

A: Ok 10:18

A: No t’oblidis del meu correu 10:18

M: Sí, sí, me’l miro i et responc de seguida 10:18
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La Mila va estar pensant què fer durant tres dies i finalment es va 
decidir per escriure un missatge de WhatsApp a en Pol. Es va con-
vèncer a si mateixa que ell només volia posar-se en contacte amb 

ella per pura amistat i no com a amant apassionat. L’Andrea li havia enviat 
l’enllaç de YouTube de l’entrevista i va pensar que era l’excusa perfecta per 
encetar un diàleg amb ell. 

6 de setembre

M: Hola, Pol! 18:44

M: Comparteixo amb tu aquest enllaç al YouTube 18:44

M: És una entrevista que em van fer el passat mes de juliol 18:44

P: Bravo! 19:36

M: Gràcies! Em fa molta il·lusió 20:45

P: Ja pots sentir-te’n orgullosa! 20:45

M: Porto tres mudances amb un llibre que crec que et pertany 20:48

M: Quan pugui te’l torno 20:48

P: Quin llibre? 20:48

M: Es titula “Fórmules d’èxit en la natura” 20:48

P: Que bo! 20:49

M: És teu, oi? 20:49

P: Crec que sí 20:49

P: Però no crec que ningú l’hagués pogut aprofitar més que tu! 20:50
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M: És un bon llibre, en vaig aprendre molt 20:51

M: I el tinc dues vegades 20:51

P: Genial! 20:51

P: Això és que et va agradar! 20:51

M: Estava esperant una ocasió com aquesta per tornar-te’l 20:51

P: Ei, el teu últim llibre té molt bona crítica 20:52

M: Sí, això sembla, jo només l’escric 20:52

P: Me l’hauràs de dedicar 20:53

M: És clar, quan vulguis! 20:53

P: Genial!!! 20:53

P: Diuen que escrius molt bé! 20:53

M: Bé, m’agrada molt escriure 20:54

M: I fa temps que ho faig, la pràctica 20:54

P: És més que això, és un do 20:54

M: Exageres una mica 20:55

M: Quan vaig acabar la carrera vaig aconseguir la meva primera feina 
com a redactora en una editorial 20:55

M: I una cosa va portar a l’altra 20:55

P: Doncs has recorregut un llarg trajecte 20:56

P: I ha estat realment creatiu 20:56

M: L’escriptura sempre m’ha perseguit 20:57

P: Això és perquè vols transmetre emocions i experiències 20:57

M: Suposo, no ho sé 20:58

P: Sí, dona, segur que és això 20:58

M: Em sento molt bé creant mons alternatius a aquest 20:58

P: Per cert, em sento molt, molt orgullós de tu 20:58

P: Encara que soni cursi 20:58

M: Gràcies! 20:59

M: I jo de tu, tontòleg 20:59

M: Hahaha! 20:59

P: Hahaha! 20:59

P: Destacar en un camp tan complex és tota una gesta 21:00
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P: I escriure bé no és una cosa que s’aconsegueixi en un parell de dies 21:00

M: A mi m’han dit que ets molt bon cirurgià 21:00

P: Gràcies!!! 21:00

M: He de dir-te que no m’agrada anar al metge 21:01

M: I molt menys passar per un quiròfan 21:01

P: A mi tampoc!!! 21:01

P: Hahaha! 21:01

M: Hahaha! 21:02

M: Això ja m’ho imagino 21:02

M: Ei, digue’m una cosa, a tu qui t’opera? 21:02

P: Bona pregunta!!! 21:02

P: De moment, ningú ha hagut de fer-ho 21:02

P: Però si es donés el cas 21:02

P: Tinc un company de qui em refio força 21:02

M: Us arregleu entre vosaltres? 21:03

P: Sí, es podria dir així 21:03

P: Encara que et tornes molt perepunyetes 21:03

M: Què vols dir amb això? 21:03

P: Doncs que li dius a l’altre el que ha de fer 21:03

M: Què dius ara??? 21:03

M: Hahaha! 21:03

P: La veritat és que 21:04

P: Si no tens gaire confiança 21:04

P: Es genera mal rotllo 21:04

M: De debò? 21:04

P: Sí, sí, de debò!!! 21:04

M: Vaja, no sabia que fos tan delicat el tema 21:04

P: Els cirurgians som molt maniàtics 21:04

P: Però és normal 21:04

M: Una mica estranys, no? 21:05

P: Una mica no, molt 21:05

P: Però tots fem el mateix 21:05
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M: Doncs jo intento cuidar-me 21:06

M: Ja saps, menjar sa 21:06

M: Una mica d’exercici 21:06

M: Vaja, les coses bàsiques 21:06

P: Espero no haver-te de veure mai en un quiròfan 21:07

M: Jo tampoc m’hi vull veure 21:07

M: A més, tinc un problema amb l’anestèsia 21:07

P: Per què? 21:07

M: Em costa eliminar-la 21:08

P: Saps què t’han posat? 21:09

P: Et sona propofol? 21:09

M: Sí, em sona 21:09

M: Però no n’estic segura 21:09

P: I això quan va ser? 21:09

M: En una prova gàstrica 21:10

M: Una endoscòpia que em van fer fa uns quants anys 21:10

P: Quant de temps vas tardar a eliminar l’anestèsia? 21:10

M: Més del que és normal 21:11

M: Havia passat un dia i encara notava els efectes 21:11

P: Això és normal. Vaja, entra dins de la normalitat 21:11

M: Tu creus? 21:11

P: Sí, segons la quantitat d’anestèsic i segons la persona 21:12

P: Algunes persones triguen més que altres a eliminar-lo 21:12

M: Bé, m’has convençut 21:13

M: Si algun dia necessito operar-me, et truco 21:13

P: Sí, això, tu truca’m 21:13

P: Escolta, quan passis per aquí una altra vegada 21:13

P: Avisa’m i prenem un cafè 21:13

P: I m’expliques tot aquest procés d’escriure 21:13

M: D’acord! 21:14

M: Ara vaig una mica atrafegada 21:14

M: Me’n vaig de viatge 21:14
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M: I haig de preparar moltes coses 21:14

M: Si vols, quan torni et truco 21:15

M: I quedem per fer un cafè 21:15

M: I et porto també el teu llibre 21:15

P: Això seria genial! 21:16

P: On vas? 21:16

P: No has fet vacances? 21:16

M: Me’n vaig d’aquí a una setmana de gira literària 21:17

M: Estaré fora del 17 de setembre al 27 d’octubre 21:17

M: I les vacances les faré al novembre 21:17

M: Quan acabi la gira literària 21:17

P: Que bé, no? 21:17

M: Sí, em fa molta il·lusió 21:17

M: Unes quantes universitats m’han convidat a presentar aquest 
últim llibre 21:17

P: Ets una crac!!! 21:18

M: Estic molt il·lusionada 21:19

M: Llegiré capítols del meu llibre als estudiants de Belles Arts perquè 
pintin inspirant-se en les lectures 21:19

P: Això és genial! 21:20

P: Han de pintar les teves emocions, els teus pensaments! 21:20

M: Sí, crec que serà molt enriquidor per a ambdues parts 21:20

P: I tant 21:21

P: Però que et donin alguna cosa del que pintin 21:21

M: Això espero... I si no, faré fotos 21:21

P: Pot ser la portada del proper llibre 21:21

M: El proper llibre ja té portada 21:21

P: Ja el tens? 21:22

M: No, encara l’estic escrivint 21:22

P: Però aquest llibre no l’has publicat encara, oi? 21:22

M: No, no l’he publicat encara 21:22

M: Les presentacions d’aquest últim em tenen molt ocupada 21:22
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P: Que llançada que estàs 21:23

P: Quina passada! 21:23

M: Sí, m’he llançat de cap 21:23

P: Cal ser valenta 21:24

M: Doncs sí, només es viu una vegada 21:24

P: Si vols fer alguna cosa, primer l’has de desitjar-molt, molt 21:25

P: Amb això ja en tens la meitat 21:25

P: L’altra meitat s’aconsegueix treballant 21:25

M: Sí, exacte. Penso igual que tu 21:25

P: Tu ho desitges i ja tens la meitat i et treballes l’altra 21:25

P: I ja està, així és com s’aconsegueixen les coses a la vida 21:25

M: També has de tenir habilitats 21:26

M: I facilitat per fer-ho 21:26

P: Aquestes són les que treballes 21:27

P: El més difícil és aconseguir aquesta sensibilitat especial que teniu els 
escriptors 21:27

M: Superar la por a sentir-se descobert i a què diran 21:27

M: Això també és important 21:27

P: La por escènica, això és dur! 21:28

M: Sí, i por a l’exposició pública també 21:28

P: Què sents quan la gent llegeix el que has escrit? 21:29

M: No m’havien fet mai aquesta pregunta 21:29

M: Saps què? 21:29

M: Haurem de prendre un o dos cafès 21:29

M: Crec que tenim molt de què parlar 21:29

P: M’hi apunto! 21:30

P: Però digue’m 21:30

P: Què sents quan la gent llegeix el que escrius? 21:30

P: Ha de ser alguna cosa especial, oi? 21:30

M: Em sento molt bé 21:32

M: No sé com descriure-ho… 21:32

M: Que algú llegeixi alguna cosa que tu has escrit i la faci seva és 
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molt bonic 21:32

M: De vegades sento que peso poc i puc volar 21:32

P: Ja t’entenc, és una sensació difícil de descriure 21:33

M: En la primera presentació vaig tenir una pujada d’adrenalina 21:33

M: No vaig poder dormir en tota la nit de l’excitació 21:33

P: Bé, en la primera presentació vas tenir una barreja de sensacions 21:34

P: La teva primera novel·la 21:34

P: La novetat de la presentació 21:34

M: Sí, és clar, va ser la primera vegada de tot 21:34

M: Amb aquest segon llibre ja no em passa 21:34

P: Però quan assumeixes la presentació 21:35

P: Tot es focalitza en el llibre, oi? 21:35

M: Sí 21:35

P: Aquesta és l’experiència de l’autor!! 21:35

M: No ho sé, notes moltes coses 21:36

M: Fins i tot l’energia que desprenen els altres 21:36

P: Ostres!!! 21:37

P: Això sí que deu donar-te una bona pujada d’adrenalina!! 21:37

M: En una de les presentacions en què m’acompanyava la meva 
editora vaig notar com es posava nerviosa 21:45

M: Per cert 21:46

M: Com està en Pere? 21:46

P: No en sé res 21:47

P: L’última vegada que vaig parlar-hi va ser al juliol 21:47

M: Jo m’assabento de com estan tots per en Marcel 21:47

P: Fa molt temps que no sé res d’en Marcel 21:47

P: Jo a qui veig més és a l’Artur 21:47

M: A en Marcel me l’he trobat a molts llocs 21:48

M: No recordo qui és l’Artur 21:48

P: Era el meu company de classe 21:48

P: Sempre anava muntat en una bicicleta de color taronja, el recordes? 21:48

M: Ah!, ja me’n recordo, sí 21:48
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M: Un noi moreno i d’ulls verds 21:48

P: Sí, aquest mateix 21:49

P: A en Jan el vaig veure fa un parell de mesos 21:50

P: I la veritat és que estava força castigat 21:50

M: Vaja! L’Albert em va dir que el seu germà s’havia mort feia poc 21:50

P: Sí, es va morir fa uns mesos 21:50

P: A l’Albert li vaig perdre la pista fa anys 21:50

M: Doncs sí, Pol, hem de quedar 21:51

M: I ens expliquem tot fins a posar-nos al dia 21:51

M: M’ha encantat el retrobament 21:52

M: Em va fer molta il·lusió veure’t 21:52

P: I a mi!!! 21:53

P: Seria fantàstic quedar i xerrar un dia 21:53

P: Avisa’m quan hagis tornat de la teva gira literària 21:53

M: Sí, t’aviso 21:54

M: Serà a finals d’octubre 21:54

P: Perfecte 21:54

M: Bona nit! 21:54

P: Bona nit! 21:54

M: Mare meva!!! 21:55

M: Portem una hora whatsappejant! 21:55

P: El temps és relatiu!!! 21:55

M: Cert! 21:56

P: Jo tinc la sensació que només han passat uns segons! 21:57



3737

Dilluns 17 de setembre, a les 9.30 del matí, l’Andrea i la Mila 
viatjaven en un avió rumb a la primera de les sis ciutats que vi- 
sitarien. 

—Necessito un cafè. 
—Però si tu no prens cafè, Mila!
—No, habitualment no, però avui he matinat i em quedaré adormi-

da. Aquest avió no es mou, sembla que no avancem.
—Millor així, no m’agraden les turbulències. Havíem d’agafar aquest 

avió perquè, si no, no arribem al còctel de benvinguda.
—Sí, si ja sé que hi ha una bona raó que justifica haver matinat, però 

segueixo necessitant un cafè.
—No necessites un cafè, et donaré conversa i així et mantindràs 

desperta. Et vas posar en contacte amb en Pol?
—Que viva que ets, Andrea. Sí, m’hi vaig posar en contacte, li vaig 

escriure un missatge per WhatsApp. Hem quedat per prendre alguna 
cosa quan torni.

—Mila, en el fons, encara que sigui amistosament, no t’intriga 
que vulgui veure’t després de tants anys? Jo estaria feta un manat de 
nervis.

—Home, és clar que sí!, no em treu la son, però reconec que sento 
curiositat. Potser necessita dir-me alguna cosa, no ho sé.

—I digue’m, li vas comentar alguna cosa?, et va dir per quina raó no 
hi va haver comiat?
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—No, encara no li he dit res. Darrerament recordo moltes situacions 
viscudes amb ell, però no aconsegueixo recordar-me del que va passar 
en el nostre últim dia, i si et dic la veritat, no estic segura de si hi va 
haver últim dia. Tinc la sensació que la relació es va quedar pausada. 

—Jo crec que si hi hagués hagut comiat te’n recordaries. Encara ens 
queden cinquanta minuts d’avió. Soc tota orelles, explica’m més coses, 
continua des d’on ho vas deixar.

—Doncs, després de la nostra primera trobada com a amants adoles-
cents, anàvem repetint i, a poc a poc, ens vam anar veient cada vegada 
més. 

—Set anys junts donen per a molt.
—Sí, set anys d’alts i baixos.
—Bé, estem parlant de l’inici d’una relació. L’amor no va tan de 

pressa, primer se sent, després es pensa i després s’actua.
—Al principi només érem amics. 
—Deus voler dir amics «amb dret».
—Sí, això vull dir. A més de l’institut, solíem freqüentar els mateixos 

llocs i ens vèiem molt sovint, però sempre envoltats d’amics. Recordo 
que era molt excitant, en teníem prou amb una mirada o una carícia per 
saber que desitjàvem estar a soles. 

—Que emocionant!
—Sí, bé, jo en aquell temps, com pots imaginar-te, no buscava una 

relació seriosa. Vaig tenir un parell de nòvios i, a més de sentir-me fora 
de lloc, em moria d’avorriment. Sempre he estat molt inquieta i ne-
cessitava el meu propi espai, no parava de fer coses, i haver de donar 
explicacions no era per a mi. Si et dic la veritat, la relació que mantenia 
amb en Pol en aquella època era perfecta perquè gaudíem com a amics amb 
els nostres amics i com a amants a soles. 

—Sí, l’amor en l’adolescència és molt lliure, respecta l’espai de l’altre, 
crea un cercle de confiança i no necessita explicacions. Que complicat 
que es torna tot després! Jo recordo que no estava segura de res i ho 
estava aprenent i desaprenent tot alhora. Un dia m’agradava una cosa i 
l’endemà em deixava d’agradar. Tampoc sabia res de l’amor i, malgrat 
això, el buscava com una desesperada, i és possible que el tingués al meu 
costat i no me n’adonés. És el que passa quan ets tan jove: no saps res de 
res i cada dia descobreixes alguna cosa nova.
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—El més increïble de tot això és que vaig somiar amb en Pol i vaig 
presagiar la nostra trobada. Però no vaig relacionar el somni i el presagi 
de la trobada immediatament.

—Què dius? De debò?
—Sí, dues nits abans del funeral del marit de la Luz vaig somiar amb 

en Pol i, un dia abans de l’enterrament, em vaig llevar molt feliç i no 
sabia per quina raó estava així fins que vaig veure en Pol.

—Això és al·lucinant! Hauries d’explicar aquestes experiències extra-
sensorials en un llibre.

—Sí, ja m’he decidit, fa mesos que treballo sobre les meves anota-
cions i he començat a escriure un primer esborrany. Quant acabin les 
presentacions d’aquest últim llibre, començo a investigar i a documen-
tar-me.

—Conec alguns experts en neurociència i psicologia. Te’ls puc pre-
sentar.

—Sí, això estaria bé, i a banda d’aquestes opinions, m’agradaria 
conèixer també altres opinions més alternatives, no tan acadèmiques. 

—Doncs mira, fa poc em van enviar invitacions per assistir a un 
congrés sobre ment subconscient. Se celebra d’aquí a uns mesos. Hi 
intervenen ponents de diverses disciplines alternatives. Podria interes-
sar-te. Quan tornem a casa, si vols, t’envio la informació perquè t’hi 
inscriguis.

—Sí, si us plau, envia-me-la amb temps perquè pugui organitzar-me.
—Crec que el congrés es transmet en directe des dels Estats Units, 

i tant ponents com assistents participen des de casa. Noia, ara amb les 
noves tecnologies s’organitzen conferències a nivell mundial i pots as-
sistir-hi des de casa. 

—Això és genial. M’hi inscriuré, no me’l vull perdre.
—Escolta, digue’m una cosa: això de presagiar les coses t’ha passat 

alguna altra vegada?
—Sí. De fet, em passa sovint. Cada vegada que s’acosta alguna cosa 

important que canviarà la meva vida o la meva manera de veure algun 
aspecte de la meva vida, no sé com, sempre ho pressento.

—I què notes?, quines sensacions tens?
—Em sento pletòrica, somric sense saber per què. La zona del pec-

toral esquerre la noto dilatada i tinc la sensació que el cor em crema.
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—I només pressents el que és bo?
—No, també pressento coses dolentes.
—I quines sensacions tens quan ha de passar una cosa dolenta? Pres-

sentir això deu ser terrible, oi?
—El més normal és que noti un nus a la gola i tingui una sensació 

de desassossec a l’estómac. No és agradable, però jo m’ho prenc com 
un avís, així la mala notícia no m’agafa desprevinguda i tinc temps de 
preparar-me. Però mai sé què és, ni per on vindrà. 

—I si no saps què és ni per on vindrà, com saps que el que ha passat 
era el que estaves presagiant?

—Ho sé perquè, quan passa, tinc la certesa absoluta que era això i 
perquè, a més, la sensació desapareix.

—Mare meva, mira que sou rarets alguns escriptors! Suposo que, per 
fer el que feu, heu de néixer amb aquesta sensibilitat extrema que us 
permet percebre més que a la majoria.

—Per què ho dius, això? Creus que això no li passa a ningú més? 
Creus que només em passa a mi? Vinga, no pot ser!

—Jo, almenys, no conec ningú més amb aquesta facilitat per presa-
giar el futur. Ara que recordo, a mi em va passar una vegada. Sí, vaig 
tenir un flaix d’alguna cosa que va passar després, però només m’ha 
passat una vegada, no em passa tan sovint com a tu.

—Això és perquè no li prestes prou atenció, segur que t’ha passat 
més vegades.

—O, de moment, només et passa a tu i a uns pocs. Jo a això li dic «la 
solitud de les primeres girafes de coll llarg».

—Ara no et segueixo.
—Doncs que els éssers vius estem en constant evolució. De la matei-

xa manera que les girafes van allargar el coll per adaptar-se als canvis en 
el seu ambient, els humans ampliem els nostres sentits per copsar més 
aspectes de la realitat. 

—Les girafes van allargar el coll? No l’havien tingut sempre llarg?
—No. Una vegada, editant un llibre de biologia, vaig llegir que les 

girafes van anar allargant el coll progressivament per arribar a l’aliment. 
I aquest allargament es va heretar, es va transmetre d’una generació a 
la següent. Abans que totes les girafes tinguessin el coll llarg, hi havia 
girafes amb el coll curt i amb el coll mitjà. Es veu que la natura es va 
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encarregar de seleccionar les de coll llarg quan, en les temporades de 
sequera, les de coll curt i mitjà no arribaven a les branques altes dels 
arbres i morien de fam. 

—I això ha passat de veritat?
—Doncs no ho sé, però l’exemple és il·lustratiu, o no?
—D’acord, ara entenc això que has dit abans de la solitud de les 

primeres girafes de coll llarg. I tu creus que d’aquí a unes quantes gene-
racions hi haurà més gent capaç d’avançar-se al futur? 

—Té la seva lògica, no? Diuen que els canvis que són útils i avan-
tatjosos per a la supervivència de les espècies comencen en uns pocs i 
després es van transmetent a la resta, generació rere generació. 

—L’única utilitat que té això de presagiar el futur és que, d’alguna 
manera, el meu cor m’està avisant que el que passarà és important per a 
mi i m’obliga a prestar-li tota la meva atenció. 

—Això està bé, Mila, perquè cada vegada estem més col·lapsats amb 
tant estímul extern i, pel que veig, tu tens un sistema natural de triat-
ge. És un avantatge que les teves pròpies vísceres t’avisin quan s’acosta 
alguna cosa realment important per a tu. En fi, què et sembla si ara ens 
centrem en la feina?

—Sí, Andrea, repassem tot el que farem aquesta setmana.
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El temps va passar volant per a l’Andrea i la Mila en les sis setma-
nes que van estar de gira literària. La Mila es va concentrar en la 
feina i gairebé no va tenir temps de pensar en res més. Les pre-

sentacions i les xerrades van resultar molt exitoses i, tant l’autora com 
l’editora van obtenir la merescuda recompensa als seus esforços. 

A la tornada, la Mila va complir la seva paraula i es va posar en con-
tacte amb en Pol. Van estar uns quants dies intercanviant-se missatges 
per WhatsApp fins a concretar la trobada i veure’s de nou.

29 d’octubre

M: Hola, Pol! 18:05

M: Ja he tornat a casa 18:05

M: Segueix encara en peu allò de fer un cafè? 18:06

P: Hola, Mila! 19:31

P: I tant!!! 19:31

P: Com t’ha anat la gira literària? 19:32

M: Molt bé!!! 19:46

M: En torno molt contenta i satisfeta 19:46

P: Genial! 21:15

P: Me n’alegro que anés tan bé! 21:15

M: A veure quin dia ens va bé a tots dos per quedar 21:17

M: Em fa l’efecte que no serà fàcil 21:18
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P: Digue’m els dies que et van bé a tu 21:22

P: I intento desplaçar la meva agenda 21:22

P: Els dimarts no em van bé perquè tinc guàrdia 21:23

M: D’acord 22:30

M: Demà dimarts seré a la ciutat 22:31

M: Vaig molt atrafegada 22:31

M: I tu no pots quedar 22:31

P: Demà al matí estaré passant consulta a l’hospital 22:32

P: A la tarda vaig a la clínica 22:32

P: I a la nit tinc guàrdia 22:32

M: Deixa’m que miri com ho tinc dijous i divendres, i et dic alguna 
cosa 22:33

M: I després tu em dius 22:33

P: Ok 22:34

M: Bona nit, Pol! 22:35

P: Bona nit, Mila! 22:35

30 d’octubre

P: Hola, Mila!!! 12:45

P: He acabat aviat les consultes del matí 12:45

P: Vols prendre un cafè? 12:45

P: Encara que només siguin deu minuts? 12:45

M: Hola, Pol! 13:19

M: Avui no em puc escapar! 13:19

M: Ho sento 13:19

P: Llàstima 13:22

P: Em feia molta il·lusió veure’t 13:22

P: Bé, busquem un dia amb tranquil·litat 13:23

P: Què et sembla? 13:23

P: Cafè, vermut, dinar, sopar? 13:23

M: Mare meva!! 13:26

M: Em sembla perfecte un sopar o un dinar 13:28
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M: Amb un cafè o un vermut no en tenim ni per començar! 13:28

M: Ideal un divendres, si t’ho pots permetre 13:29

P: I tant que sí 13:32

P: Què t’estimes més, dinar o sopar? 13:32

M: Dinar? 13:36

P: Perfecte 13:36

P: Un divendres millor, oi? 13:36

M: Sí 13:36

P: D’acord 13:37

P: Et va bé aquest divendres o el següent?? 13:37

M: En principi, aquest divendres o el següent puc quedar amb tu 13:38

P: Fantàstic!!! 13:39

P: A veure com ho tinc aquest divendres i et dic alguna cosa aviat 13:39

M: Ok 13:40

P: Aquest divendres ho tinc malament per quedar i anar a dinar 21:02

P: No podré plegar abans de les 5 de la tarda 21:02

P: I després he de cobrir la guàrdia d’un company 21:02

P: Com ho tens divendres que ve?? 21:03

P: Puc demanar un canvi i quedar lliure aviat 21:03

M: Perfecte! 21:06

M: Ja em diràs on 21:06

M: Si vols quedem per sopar 21:07

M: I així no has de demanar un canvi 21:07

P: Em deuen canvis 21:10

P: I estic quadrant l’agenda 21:10

M: Em sap greu que toquis l’agenda 21:16

P: No passa res 21:22

P: No tot en la vida és treballar 21:22

P: Si tinc marge es poden fer canvis 21:22

P: I també retocar l’agenda 21:22

M: Amb això estic d’acord 21:22

M: No tot és treballar 21:22
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P: Dinem divendres de la setmana vinent 21:23

P: I un altre dia sopem, si et ve de gust 21:23

M: D’acord!!! 21:24

P: Explica’m coses de la teva gira literària 21:25

M: Doncs ha anat genial!! 21:25

M: Ja t’ho explicaré el dia del dinar 21:26

M: Ara no em puc estendre més 21:26

P: D’acord! 21:27

P: Et veig aviat, Mila 21:27

P: Em fa molta il·lusió tornar-te a veure 21:27

M: A mi també, fins aviat!! 21:27

31 d’octubre

M: Bon dia! 10:02

M: Divendres de la setmana vinent no puc dinar amb tu 10:02

M: En tot cas, prendre un vermut rapidet 10:03

M: Què et semblaria un sopar? 10:03

P: Un sopar en comptes d’un dinar? 10:15

M: Sí 10:15

P: Et dic alguna cosa en breu! 10:16

M: Molt bé! 10:16

2 de novembre  

P: Bon dia, Mila!!! 12:04

P: Et confirmo el sopar de divendres que ve, 9 de novembre 12:04

P: Estic intentant avançar el que pugui per acabar a les 21 h 12:05

P: De moment, fins a les 22 h estic ocupat 12:05

M: Ok!!! 12:05

P: Crec que ho aconseguiré… 12:05

M: Tranquil 12:05

M: Jo m’espero 12:05

P: Una altra cosa 12:05
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P: Què et ve de gust sopar? 12:05

P: Marisc? 12:05

M: No acostumo a sopar gaire 12:05

P: Tinc dues opcions 12:06

P: L’Homarus o el Txangurro 12:06

M: D’acord, el marisc m’agrada 12:06

M: I el restaurant 12:06

M: El que tu vulguis 12:06

M: Tant me fa 12:06

P: Al Txangurro no hi he anat mai 12:06

P: Me l’ha recomanat en Raül, el meu company d’amarratge al port 12:06

M: Ho deixo a la teva elecció 12:07

P: En Raül ha anat als dos restaurants 12:08

P: Li preguntaré a veure quin li va agradar més 12:08

M: D’acord 12:09

M: A l’Homarus sé anar-hi 12:09

M: Però si anem a l’altre restaurant envia’m l’adreça 12:09

P: El Txangurro és a la Vila Olímpica 12:26

P: Però espera 12:27

P: A veure quin restaurant em recomana en Raül 12:27

M: Molt bé 12:27

6 de novembre  

P: Bon dia, Mila!! 10:54

P: Crec que divendres podré sortir a les 21 h de la clínica 10:55

P: Vaig avançant el que puc 10:55

P: En Raül em recomana que anem al Txangurro 10:56

P: El que és a la Vila Olímpica 10:56

M: Bon dia, Pol! 12:00

M: Em sap greu que vagis just de temps 12:00

M: No t’amoïnis 12:00

M: Tu ves fent, que jo m’espero 12:00
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M: Divendres seré a la ciutat 12:01

M: I m’hi quedaré a dormir 12:01

M: Així que no tinc pressa 12:01

M: Si vols, podem sopar a l’Homarus 12:02

M: Ho dic per comoditat per a tots dos 12:02

M: És el més cèntric 12:02

M: I perquè si sopem marisc 12:02

M: Em vindrà de gust acompanyar-lo amb vi 12:02

M: I, si és possible, no haver de conduir després 12:02

M: Doncs molt millor 12:02

M: A més, mai he estat en cap d’aquests dos restaurants 12:03

M: Per tant, a mi ja m’estarà bé el que triïs 12:03

M: I un altre dia, si ens ve de gust, anem al Txangurro 12:04

M: El de la Vila Olímpica 12:04

M: I que et recomana el teu amic 12:04

M: Si pot ser al migdia, millor 12:04

M: Així després fem un passeig per la platja 12:04

M: Et sembla bé? 12:05

P: Em sembla perfecte! 13:32

P: Llavors, quedem ja?? 13:32

P: Ens veiem a l’Homarus a les 21.15 h? 13:32

M: D’acord! 13:33

P: Fins divendres! 14:02

M: Ens veiem divendres! 14:03

9 de novembre  

P: Arribo tard, Mila 21:10

P: Encara estic a la clínica 21:10

M: No t’amoïnis, Pol 21:15

P: Surto en cinc minuts 21:20

P: Si em dius on ets 21:20

P: Passo a recollir-te 21:20
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M: Estic a punt d’arribar al restaurant 21:20

M: Vaig caminant per Via Laietana 21:20

P: Doncs espera’m a la cantonada de Via Laietana amb el carrer de la 
Princesa 21:25

P: I així anem junts al restaurant 21:25

M: No, millor t’espero al restaurant 21:27

M: Així vaig demanant taula 21:27

P: Ho sento 21:30

M: No passa res 21:32

M: Jo també he hagut de canviar de plans 21:32

M: No he vingut amb cotxe 21:32

M: I no em quedo a dormir a la ciutat 21:32

M: Torno a casa i l’últim tren surt a les 24 h 21:32

M: Creus que ens donarà temps de sopar? 21:32

P: Jo crec que sí 21:33

P: Arribo en 10 minuts 21:33

P: Després t’acompanyo a l’estació 21:33

M: D’acord 21:33

P: Espera’m dins del restaurant 21:33

P: Fa molt de fred a fora 21:33

P: He reservat una taula al meu nom 21:34

P: Digue-ho al cambrer 21:34

M: Genial, Pol! 21:34

M: T’espero a dins 21:34
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La Mila es trobava a dos minuts caminant del restaurant. Quan 
hi va arribar, va demanar al cambrer que l’acompanyés fins a la 
taula que havia reservat en Pol, una taula separada de la resta i 

entre dues finestres, situada a la cantonada esquerra i orientada cap al 
nord-est. El dia li havia passat volant i, allà asseguda, esperant en Pol, 
es va adonar que estava molt exaltada. Es repetia una vegada i una altra 
que allò no era una cita romàntica i que en Pol només era un amic que 
estimava molt, que no veia des de feia temps, i que, com era natural, 
tenia ganes de saber coses de la seva vida. Intentava convèncer-se a si 
mateixa que si hagués quedat amb en Marcel, en Pere o l’Albert, es tro-
baria en la mateixa situació. En el fons del seu cor, però, sabia que no 
era el mateix quedar amb en Pol que amb els altres amics. Va dema nar al 
cambrer que li portés una copa de vi blanc amb la intenció de calmar 
el seu ànim. La Mila va assaborir a glops el vi, amb la mirada posada 
en la decoració del restaurant i amb la sensació d’estar sumida en una 
estranya cruïlla mental, sense saber ben bé per què. Es va fixar que les 
cadires i les taules eren de fusta de pi blanc, i que les taules estaven co-
bertes amb dues estovalles superposades, una de gran i de color salmó, 
que arribava fins a la meitat de les potes, i una altra de petita i blanca, 
per sobre de la de color salmó, que penjava quatre dits de la vora de la 
taula. Al centre, dividint la taula en dues meitats, hi havia un test amb 
plantes de colors molt vistosos, unes eren gravits marins i lluïen flors de 
color groc intens, i les altres eren clavellines o clavells de mar de flors 
rosades i fragància assilvestrada. Al mig del restaurant, un enorme aquari 
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exhibia el marisc del menú. A la tardor era temporada de llamàntol, 
llagosta, vieira, cabra, nècora, gamba, gambeta i bou de mar. Les parets 
del restaurant estaven pintades de color blau aiguamarina, un to tan 
radiant que convidava a submergir-se en un mar de calma. D’aquestes pa-
rets penjaven quadres emmarcats en blanc que destacaven sobre el fons 
blau. Cada quadre representava una escena ambientada al mar: pesca-
dors arrossegant la barca per la sorra de la platja o llançant les xarxes 
al mar, mariners arribant a la costa en barques, mariscadors capturant 
marisc a les roques, gavines menjant marisc i mascarells capbussant-se a 
l’aigua. Les pintures semblaven tan reals que la Mila va tancar els ulls un 
moment i va creure que sentia el so de les onades i el crit de les gavines, 
i fins i tot li va semblar sentir l’agradable aroma del mar, una barreja de 
gust d’herba i de sal, amb un punt àcid. Quan va obrir els ulls, en Pol 
apareixia darrere l’aquari. 

—Ho sento! En aquesta feina saps quan entres, però mai quan surts 
—li deia mentre li feia un petó a les galtes i s’asseia davant seu, col·lo-
cant la cartera a la cadira del costat.

—No t’amoïnis. Ei, saps que aquest restaurant està molt bé? Mira 
que hi he passat vegades per davant i mai hi havia entrat! —El vi blanc 
i la visita ocular per la sala van ajudar la Mila a relaxar-se.

—Sí, està bé, jo acostumo a venir aquí amb el meu amic Raül.
Se’ls va acostar el cambrer.
—Aquí tenen la carta. Mentre ho decideixen, què els poso per beure?
—Tu què prens? —va preguntar en Pol, observant la copa de la Mila.
—Vi blanc —va respondre.
—Doncs a mi em porta una cervesa, i porti també una ampolla de 

vi blanc —va dir finalment.
—D’acord —va contestar el cambrer.
—Què et ve de gust sopar?
—Per què no ho tries tu? Acostumo a sopar poca cosa.
—Quan vinc amb en Raül demanem uns entrants i després un se-

gon.
—Ui! Per a mi és massa menjar, no sé si podré amb tot.
—Els entrants són compartits, el que has de triar és el segon plat.
—Bé, en aquest cas, crec que podré amb tot.
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—Tenia ganes de quedar amb tu. Estic una mica fart de veure sem-
pre les mateixes cares. 

—Entenc —va contestar la Mila. 
La Mila es va relaxar amb el que acabava de dir-li en Pol, confir-

mant-li així que no es tractava d’una cita romàntica, com es temia, sinó 
d’un sopar de vells amics d’institut. El cambrer va aparèixer novament:

—Aquí té la seva cervesa i l’ampolla de vi blanc —va dir omplint 
la copa de la Mila i deixant després l’ampolla a la glaçonera—. Ja han 
decidit què soparan?

—Sí, primer prendrem uns entrants i, de segon, Mila, tu què vols?
—Jo, llamàntol.
—Per a mi un entrecot poc fet.
—Fantàstic, ara els porto els entrants.
—Molt bé, gràcies.
—Estem en una marisqueria i et demanes un entrecot? —va pregun-

tar la Mila, amb un enorme somriure.
—Sí, em ve de gust un entrecot, passa alguna cosa? A més, aquí el 

fan molt bé. —La va mirar una mica perplex.
—No, no passa res, simplement em fa gràcia que em proposis sopar 

en una marisqueria i que després et demanis un entrecot.
—Ei, fa temps que no sé res de tu i em venia molt de gust veure’t i 

xerrar una estona. Explica’m com ha anat la teva gira literària —va in-
quirir en Pol, donant un gir a la conversa.

—Ja t’ho vaig dir, ha anat molt bé. No sé què més puc explicar-te.
—Fas cara de cansada.
—Sí, aquesta feina pot arribar a ser molt estressant, sobretot quan 

toca anar de gira.
—I què més m’expliques?
—Hi ha una cosa que tinc ganes de dir-te des de fa temps.
—Doncs digue’m.
—Et recordes del que em vas explicar de l’Albert?
—Sí, però refresca’m la memòria, ja vaig dir-te que li vaig perdre la 

pista fa molt de temps.
—Doncs tenies raó, finalment em va demanar que sortíssim junts, el 

que tu em vas dir fa temps.
—Vaja!



52

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

—M’estimo molt l’Albert i va ser molt incòmode haver-li de dir que 
només volia ser la seva amiga. 

—Ja m’ho imagino.
—No ho sé…, li vaig dir que volia ser la seva amiga per tenir-lo 

sempre al meu costat, perquè això de ser la seva parella potser no durava 
per sempre.

—Va ser una bona idea dir-li això. Estava molt enamorat de tu i ho 
deia a tothom menys a tu. Per això t’ho vaig dir jo.

—L’Albert sempre ha estat un bon amic. Em protegia i em donava 
bons consells.

—Ah, sí? Segur que també t’aconsellava amb qui anar i amb qui 
no! —La Mila va tenir la sensació que en Pol s’havia posat gelós i per 
un femtosegon la trobada amistosa va passar a semblar-li una cita ro-
màntica.

—Sí, això estava bé. En aquella època era avantatjós comptar amb 
aquesta informació. Però mai em va parlar malament de tu.

—Aquí tenen els entrants. —La cambrera va deixar a la taula una 
plata amb un assortiment de marisc per compartir—. Necessiten res 
més?

—No, de moment no, gràcies.
—No, gràcies. 
—Bé, explica’m coses del que fas. Com és això d’escriure? —En Pol 

li va donar un nou gir a la conversa mentre repartia el marisc de la plata 
als plats.

—Doncs per a mi és el mateix de sempre, primer escric el llibre, 
després el presento i el signo als lectors; també faig xerrades i conferències. 
De vegades em toca fer una mica de «postureig». De tant en tant em 
passa alguna cosa graciosa i em venen ganes de riure; altres vegades 
em passa una cosa màgica i m’impulsa a continuar, i d’altres, em moro 
d’avorriment i em venen ganes de fugir. No ho sé, coses així. I tu què 
tal?, explica’m què fas i com és la teva feina.

—Doncs per a mi també és el mateix de sempre, m’encanta la sang, 
i vaig extirpant a la gent allò que li sobra o no li funciona. Això si em 
deixen. 

—Oh, vaja! —va exclamar la Mila fent un gest divertit amb la boca 
i els ulls, i deixant anar una riallada.
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—Ara estic una mica cremat. Porto una temporada arrossegant pro-
blemes amb les dones de la feina. —Ara mirava la Mila amb cara de 
preocupació.

—Vaja! Quina mena de problemes? —La Mila va deixar de somriure 
i el va escoltar atentament.

—Tu ets dona i pots entendre-ho perquè totes actueu de la mateixa 
manera.

—Eh! No em fiquis tan aviat al mateix sac. A veure, explica-m’ho 
primer i concedeix-me almenys el benefici del dubte.

—Algunes companyes s’enfaden amb mi i no em diuen per què. 
Mira, jo crec que en aquest aspecte les dones sou diferents dels homes. 
Els homes, quan tenim un problema, en parlem obertament i sense 
embuts, ens prenem un parell de cerveses i ja està, assumpte resolt, s’ha 
acabat el problema. Però amb les dones és més complicat: no parleu, 
no expliqueu res i no doneu marge per a aclariments, i així no es poden 
arreglar les coses i desfer els malentesos. 

En Pol gesticulava amb cara de disgust i a la Mila li va fer l’efecte que 
s’estava referint a ella i que, en comptes de preguntar-li directament, es 
perdia en raons. També va pensar que el seu discurs anava encaminat a 
esbrinar per què, en divuit anys, no s’havia posat en contacte amb ell, 
donant-li a entendre, d’una manera molt subtil, que per a ell la relació 
no s’havia acabat.

—Vaja, en defensa meva et diré que jo no soc així. Quan tinc un 
problema amb algú, sigui home o dona, en parlo directament. No 
m’agrada que els meus assumptes privats es difonguin, així que vaig al 
gra i m’adreço només a la persona en qüestió. —Mirava confusa a en 
Pol, com si alguna cosa no li quadrés, perquè sempre que es recordava 
d’ell ho feia amb afecte i no tenia ni havia tingut mai motius per en-
fadar-s’hi. En canvi, en Pol semblava donar per fet que la Mila s’havia 
emprenyat amb ell i per això s’havien distanciat.

—Entrecot al punt? —va preguntar la cambrera.
—Sí, per a mi.
—Llamàntol?
—Aquí, si us plau. 
La Mila es va adonar que als cambrers els costava interrompre la 

conversa, com si una barrera invisible els tallés el pas i els impedís 



54

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

entrar a formar part de la densa atmosfera que es creava entre en Pol 
i ella.

—Bé, i explica’m, posa’m al dia. L’últim que sé de tu és que estaves 
estudiant periodisme. —En Pol va tornar a canviar de tema de conver-
sa. Després de l’aclariment de la Mila, el seu rostre s’havia destensat.

—Quan vaig acabar la carrera, vaig entrar a treballar en una editorial 
com a redactora. Un dia, l’editor em va preguntar si volia escriure un 
llibre per encàrrec i li vaig dir que sí, i ara tinc més de cent llibres publi-
cats. Després vaig decidir llançar-me al buit i vaig començar a escriure 
els meus propis llibres, i aquí estic, amb dos llibres publicats i escrivint 
el tercer.

—Això és meravellós!
—Sí, i no ho semblava —va dir la Mila, en un tímid intent per esbri-

nar si el motiu del distanciament entre tots dos va tenir a veure amb la 
seva falta d’experiència, que en aquella època potser era una raó de pes.

—Sí que ho semblava! 
La ferma sentència d’en Pol va aclarir a la Mila que el distanciament 

no va ser producte de la seva immaduresa.
—De debò? I tu, com et vas fer cirurgià?
—Abans d’estudiar cirurgia, vaig estudiar un any de dret. No ho 

tenia clar, no tan clar com ho tenies tu a la vida. 
En Pol semblava voler agitar l’ànim de la Mila amb l’objectiu d’es-

brinar si encara sentia alguna cosa per ell.
—Què dius! Jo no ho tenia tan clar. A aquestes edats qui ho té clar? 

—Tot i que la Mila no sabia ben bé a què es referia en Pol, li seguia el 
joc responent als missatges subliminals que emetia en la conversa—. 
Com està l’entrecot?

—Està molt tendre. I el teu llamàntol?
—Excel·lent. —La Mila va treure l’ampolla de vi de la glaçonera, va 

omplir les copes i després va alçar la seva copa i va convidar en Pol a 
brindar—. Pels vells temps!

—Sí, Mila, i brindem també per la nostra trobada! —va exclamar en 
Pol, que va aprofitar per mirar-la fixament als ulls.

—I per la nostra trobada!
La Mila va mirar en Pol fixament als ulls uns segons i de seguida va 

apartar la vista. Una descàrrega elèctrica li va recórrer tot el cos i va tenir 
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la sensació que l’energia que irradiava el seu cos s’unia a la que emetia en 
Pol, i que entre tots dos generaven aquella bombolla carregada d’electri-
citat que als cambrers els costava traspassar.

Abans de finalitzar el sopar, i per posar fre a la intensitat que anava 
adquirint la trobada, la Mila va desviar la conversa a temes més lleu-
gers, recordant els temps de l’institut i les anècdotes més rellevants que 
havien viscut al costat dels seus amics. De tant en tant, aprofitava per 
mirar en Pol quan aquest baixava la vista cap al plat. Havia passat tant 
de temps sense veure’l que explorava les seves faccions per reconèixer en 
l’home que tenia al davant el jove de qui havia estat tan enamorada 
en el passat. En Pol, en canvi, era més directe, apuntava amb la seva mi-
rada als ulls de la Mila cada vegada que aquesta aixecava la vista del plat. 

—Els porto la carta de postres? —va preguntar la cambrera.
—No, jo no vull postres. Per a mi un cafè sol, si us plau —va dir en Pol.
—Jo m’he quedat molt tipa, no vull res més, gràcies. 
La cambrera va retirar els plats i se’n va anar a buscar el cafè d’en Pol. 

A la taula hi havia quedat un espai buit i la Mila va aprofitar per col·lo-
car-hi a sobre la bossa de paper que acabava de treure de la seva bossa i 
que contenia dos llibres.

—Té, aquí tens el teu llibre, el que porta tres mudances acompa-
nyant-me. —La Mila va donar a en Pol el llibre que havia guardat fins 
aleshores a la seva prestatgeria i que li recordava a ell cada vegada que el veia.

—Que bé, moltes gràcies! 
—I t’he portat també el meu últim llibre. —Va allargar el braç i li 

va donar el llibre. 
—Oh, això no m’ho esperava! Gràcies, ets molt amable. —En Pol va 

agafar el llibre i va fer un cop d’ull a la portada i a la contraportada, després 
va estirar el braç i el va donar de nou a la Mila—. Ara me l’has de dedicar.

—I tant. —La Mila va treure el bolígraf que havia guardat expres-
sament a la seva bossa i va començar a concentrar-se per escriure-li una 
dedicatòria bonica.

—Ei, jo… 
—Espera, ara no em parlis. Necessito concentrar-me un moment 

per escriure’t la dedicatòria. 
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—D’acord, no et parlo. 
En Pol es va quedar en silenci i evitant mirar la Mila mentre escrivia. 

Quan la cambrera li va deixar el cafè a la taula, va aprofitar per pren-
dre-se’l en un parell de glops.

—Aquí ho tens. —La Mila va allargar el braç de nou per tornar-li 
el llibre.

—Gràcies. 
—No es mereixen.
—Escolta, et trucaré si no entenc el que expliques en el teu llibre. 

Jo soc així, quan no entenc les coses, insisteixo perquè me les aclareixin 
—va dir en Pol, ficant els llibres a la cartera.

—Per descomptat, truca’m per comentar-me el que vulguis, i si és 
sobre el llibre, estaré encantada d’ajudar-te a aclarir dubtes.

—Saps què? Jo tinc un veler, i de tant en tant surto a navegar. Si et 
ve de gust, et porto a navegar un dia d’aquests.

—No em diguis! Això seria fantàstic! M’encanta la idea d’anar a 
navegar amb tu en un veler. 

—Encara soc inexpert, però sempre arribo a port. —Sens dubte, 
en Pol aprofitava qualsevol excusa per llançar-li missatges encriptats en 
què anaven ocultes les seves veritables intencions, amb el propòsit de 
temptejar la seva receptivitat.

—Bé, m’arriscaré. El pitjor que pot passar-nos és que ens quedem a 
la deriva a prop de la costa. Això no em fa enrere. 

Tots dos van tornar a mirar-se als ulls. Aquest cop la Mila no va des-
viar la mirada. Es miraven hipnotitzats, l’un davant de l’altre, quan va 
sonar l’alarma del mòbil de la Mila.

—Ostres!, són dos quarts de dotze, me n’he d’anar, si no perdré 
l’últim tren. 

—Sí, sí, anem. T’acompanyo a l’estació, amb cotxe és a prop. 

De camí cap a l’estació, van estar parlant de quedar un altre dia. En 
acomiadar-se, es van fer un petó a cada galta. La Mila va pujar al tren 
amb la impressió que en Pol es quedava amb ganes d’estar més temps al 
seu costat. A ella també li hauria agradat allargar la cita, però ja era tard 
i havia de tornar a casa. 
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Mentre la Mila viatjava en un tren en direcció a casa seva, en Pol no 
va esperar a arribar a casa per llegir la dedicatòria que li havia escrit: 

Després de llegir la dedicatòria, en Pol no podia esperar a l’endemà per 
tornar a conversar amb la Mila. Aquella mateixa nit li va enviar un nou 
missatge per WhatsApp.

10 de novembre

P: Hola, Mila! 00:45

P: Ja has arribat? 00:45

M: Caram, quina punteria que tens! 00:47

M: Acabo d’arribar a l’estació 00:47

P: Només volia donar-te les gràcies 00:48

P: M’he llegit la dedicatòria 00:48

P: M’ha agradat moltíssim!!! 00:48

M: Ja soc a casa 01:05

M: M’alegro molt que t’hagi agradat la dedicatòria 01:05

M: M’ho he passat molt bé!! 01:06

P: Jo també 01:07

P: Ho hem de tornar a fer!!! 01:07

M: I tant! 01:07

M: Petons 01:07

P: Petons 01:07

La Mila va tornar a casa amb l’ànim exaltat i no va poder dormir en tota la 
nit. Notava el seu cor en flames i no parava de donar voltes al llit. El sopar 
amb en Pol havia estat carregat de matisos inesperats, disfressats d’in-
tencions i gestos, i necessitava temps per desxifrar-los amb calma. Per 
a ella, haver recuperat un amic de l’adolescència era motiu d’alegria, 
però la va sorprendre sentir-se insatisfeta, com si no n’hi hagués prou 
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amb una simple amistat amb ell. Potser perquè les primeres vegades 
condicionen de per vida. Com que s’havia sentit atreta per ell des del 
primer moment, sempre l’havia vist com la seva parella sentimental, i 
per aquest motiu se sentia estranya només sent una amiga, recordant les 
vegades que l’havia besat als llavis i l’havia estret entre els seus braços. 
Per un breu instant, es va permetre la llicència de dubtar si podia ser o 
no tan sols la seva amiga. Durant el sopar s’havia adonat que l’atracció 
que sentia per ell seguia intacta, no s’havia esvaït amb el pas dels anys, 
i en l’acomiadar-se a l’estació de tren, va notar que una part d’ella —i 
encara no podia apreciar en quina proporció— no volia separar-se d’ell. 
La Mila començava a trobar-se en la mateixa situació que el gat de  
Schrödinger, un hipotètic gat que pot ser i no ser al mateix temps en un 
lloc, ja que tenia la sensació que la seva realitat s’havia desdoblat en dimen-
sions diferents, com si el riu pel qual transcorria la seva vida s’hagués 
dividit en dues meitats i ella es trobés just a la cruïlla. No tenia gens clar 
quines eren les intencions d’en Pol, i malgrat que preferia aferrar-se for-
tament a la vessant amistosa, per moments li semblava que ell també es 
trobava en la mateixa situació que ella. No obstant això, no podia asse-
gurar-ho, o potser no ho volia veure. Es va passar tota la nit fent càbales, 
amb la intenció de trobar un argument satisfactori que expliqués el seu 
insomni, l’interès d’en Pol per tornar-la a veure, després de tants anys, i 
el motiu pel qual creia que estava enfadada amb ell. Es va proposar des-
velar la veritable raó oculta en el seu cor i en el d’en Pol, i que després de 
tants anys ara els empenyia a tots dos a orbitar al voltant de la mateixa 
estrella. Aquella nit la Mila es va adonar que les intencions es veuen clares 
en les experiències alienes i s’enterboleixen quan s’experimenten per un 
mateix, perquè és difícil dilucidar-les quan no hi ha miralls en els quals 
observar-nos mentre ens ofeguem en un mar de confusió i dubtes. 

L’endemà, i tot i no haver dormit en tota la nit, la Mila es va llevar 
pletòrica, desbordant d’energia i amb molt bona cara. La cita amb en 
Pol havia tornat l’esclat a la seva segura i acomodada vida. Aquell estat 
de gràcia en què es trobava immersa tenia una segona lectura, era un 
toc d’atenció subtil que posava en relleu la salut del seu matrimoni. El 
seu subconscient li desvelava informació que no havia tingut en compte 
fins aleshores; de moment, ho va considerar tan sols un indici i no va 
voler aprofundir-hi més. Potser per aquest motiu necessitava més que 
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mai fer un esforç i recordar la seva història d’amor amb en Pol, fins a 
arribar al dia en què es van deixar de veure, i d’aquesta manera, sanejar 
els seus records. La Mila es va passar el dia escrivint en un quadern de 
notes els records intricats que li venien a la ment; primer els retenia, 
després els desgranava i, finalment, els situava en ordre cronològic. Es 
va quedar impressionada amb la quantitat d’experiències que s’arriben a 
acumular amb els anys, capes i capes de records que havien sepultat les 
seves vivències amb en Pol durant divuit anys. 

Abans de caure la nit havia recuperat l’últim record d’en Pol: el dia 
en què li va demanar que fugissin junts. A partir d’aquí, no recordava 
res més, i sense saber per què, ja no hi va haver més trobades, ni més 
petons, ni més abraçades. La Mila va arribar a la ferma conclusió que 
mai es van acomiadar. 

Mentre la Mila seguia agitant i destapant la seva memòria, esfor-
çant-se per trobar el motiu del distanciament, va rebre un nou missatge 
per WhatsApp de l’Andrea i van mantenir una conversa.

10 de novembre

A: Hola, Mila! 21:05

M: Hola, Andrea!! 21:05

A: Quan puguis, mira el teu correu electrònic 21:06

A: T’he enviat la informació del congrés de ment subconscient 21:06

M: Fantàstic, després el miro 21:07

A: Per inscriure-t’hi només cal el teu correu electrònic 21:07

M: Només això? 21:07

A: Sí, només això 21:07

A: El congrés està programat per a mitjan gener 21:07

M: Quant temps dura? 21:08

A: Quatre dies 21:08

A: De dilluns 14 a dijous 17 21:08

M: Quantes hores? 21:08

A: 4 hores diàries 21:08

M: I què he de fer? 21:09

A: Un dia abans de la connexió en directe t’enviaran l’enllaç 21:10
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A: I també la clau per entrar-hi 21:10

M: He de descarregar-me algun programari? 21:10

A: No, la connexió es fa en línia 21:10

A: Amb un programa de videoconferència 21:11

A: Ja saps que soc molt negada per a la tecnologia 21:11

A: I això ho trobo molt fàcil, ja ho veuràs 21:11

M: D’acord 21:12

A: Escolta, ja vas quedar amb en Pol? 21:12

M: Sí, ahir vespre vaig sopar amb ell 21:12

A: Ah, sí??? 21:12

A: Explica’m, com va anar?? 21:12

M: Molt bé! 21:13

M: Vaig estar molt a gust 21:13

A: Com me n’alegro! 21:13

M: Estic encantada 21:13

M: El trobava a faltar 21:14

A: Això és fantàstic! 21:14

M: I ja sé que no hi va haver comiat 21:14

A: Com ho saps? 21:15

A: Per fi en vau parlar? 21:15

M: No, encara no n’hem parlat 21:15

M: És que avui me n’he recordat 21:15

M: I ahir vespre en Pol intentava esbrinar si encara sentia alguna 
cosa per ell 21:15

M: Això em va fer pensar que no hi va haver comiat 21:15

M: I creu que estic enfadada amb ell des de fa 18 anys! 21:16

M: Increïble! 21:16

A: Això et va dir? 21:16

M: No directament, m’ho va dir amb tot de digressions 21:16

A: Doncs per aquí deuen anar els trets, no? 21:16

A: Quin misteri! 21:16

A: Estic intrigada! 21:16
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M: Jo també ho estic 21:17

M: Però no vaig tenir temps de preguntar-l’hi 21:17

M: Bé, encara no hem arribat a aquest punt 21:17

M: Ens estem posant al dia a poc a poc 21:18

M: Un record seu en deslliga un altre de meu i així anem 21:18

A: Ei, continua explicant-me més coses de la teva relació amb ell 21:18

M: Uf! Estic aixecant capes i capes de records 21:19

A: Va, explica-me’n més! 21:19

M: El primer que em ve ara al cap és el meu 18 aniversari 21:20

A: Explica’m què va passar 21:20

M: Recordo que el vaig celebrar a la platja amb els meus amics 21:21

M: Em van regalar un estoig de colònia 21:21

M: Amb crema hidratant 21:21

M: I gel de dutxa de la mateixa fragància 21:21

M: Dins de l’estoig també hi havia un parell de bossetes de plàstic 21:22

M: Eren petites i transparents i contenien alguna cosa al seu interior 21:22

A: No!! 21:23

M: Sí, Andrea, eren preservatius!! 21:23

M: Algú els havia ficat dins l’estoig 21:23

M: I jo vaig pensar que es tractava de xampú en monodosi 21:23

A: Hahaha! Hahaha! 21:24

M: I per a més vergonya 21:24

M: No se m’acut altra cosa que dir-ho en veu alta! 21:24

A: Hahaha! 21:25

A: Que bo! 21:25

M: No recordo què va passar després 21:26

M: De fet, no ho vull recordar 21:26

A: I en Pol, quina cara va fer? 21:26

M: Quan em vaig adonar del que era 21:27

M: Estava tan avergonyida que no vaig voler mirar a ningú 21:27

A: Segur que va ser molt divertit 21:27

M: Quan vam tornar de la platja 21:27
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M: Vam anar a casa d’en Pere a escoltar música 21:27

M: En Pol i jo ens vam asseure sols al sofà del menjador 21:28

M: Separats de la resta… 21:28

A: Ui! 21:28

A: I què va passar? 21:28

M: En Pol es va acostar a mi… 21:28

M: Em va mirar fixament als ulls… 21:28

M: I em va dir que quan estigués preparada per fer servir un 
preservatiu, que si us plau l’avisés 21:29

A: Uau! 21:29

A: Quina passada! 21:29

A: Que emocionant que devia ser!!! 21:29

M: Me’l vaig quedar mirant amb un somriure d’orella a orella 21:29

M: Segurament amb cara de babaua 21:29

M: I li vaig dir que d’acord 21:29

M: Al mateix temps que assentia amb el cap 21:30

A: Dona, què li havies de dir, si no!! 21:30

M: No creguis que va ser tan immediat 21:30

M: Van haver de passar dos anys més 21:30

M: En fer els 20… 21:30

M: Un dia plujós em vaig presentar xopa 21:30

M: I amb un preservatiu a la mà 21:30

M: L’hi vaig ensenyar 21:30

M: I li vaig dir que ja estava preparada per utilitzar-lo 21:31

A: Que romàntic! 21:31

A: I llavors ho vau fer? 21:31

M: Aquell dia no 21:31

M: Va ser una nit d’estiu 21:31

M: Tornàvem de sopar 21:31

M: Em va regalar una rosa 21:32

M: I em va confessar que m’estimava 21:32

M: Encara conservo un bonic record 21:32
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M: I se’m posen els pèls de punta 21:32

A: Quina història més divertida i excitant!! 21:32

A: Si et va deixar aquest record 21:33

A: Deu ser un bon amant 21:33

A: Crec que no podreu ser només amics 21:33

M: Ja ho sé, i és el que em temia 21:34

M: Però ho intentaré!! 21:34

M: Ser la seva amiga és més que no ser res 21:34

A: Ara entenc per què evitaves veure’l 21:34

A: Hi insisteixo, no podreu ser només amics 21:34

M: Bé, ja ho veurem 21:35

M: He de deixar-te 21:35

M: Estic preparant la maleta 21:35

A: És veritat, te’n vas de vacances!!! 21:35

A: Quina destinació heu triat finalment? 21:35

M: Egipte. Amb avió fins a Assuan i des d’allà amb vaixell, Nil amunt, 
fins a Luxor 21:35

M: A Luxor, un altre avió fins al Caire, i després a casa 21:36

A: Fantàstic, gaudiu molt! 21:36

M: Gràcies! 21:36

A: Ens veiem quan tornis? 21:36

M: D’acord! 21:36 
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En Pol no va esperar gaire temps per tornar a comunicar-se amb la 
Mila. Després del cap de setmana, li va enviar un altre missatge 
per WhatsApp per continuar la conversa amb ella. 

12 de novembre

P: Hola, Mila! 12:28

P: Com va aquest procés creatiu? 12:28

M: Hola, Pol! 12:28

M: Bé, ara m’agafes en un descans 12:28

P: Aquest cap de setmana m’he llegit el teu llibre 12:28

M: De debò? 12:29

P: Em va impressionar molt un capítol 12:29

M: Quin capítol? 12:29

P: El de la comunicació a distància entre persones sense utilitzar el telèfon 12:29

P: Tinc moltes preguntes!! 12:30

M: Dispara!! 12:30

P: Com podem comunicar-nos a distància amb altres persones sense cables 
ni ones? 12:30

M: Jo ho he experimentat unes quantes vegades 12:30

M: Acostumo a comunicar-me a distància amb gent amb la qual tinc 
molta afinitat 12:30

P: A mi aquestes coses em fan por… 12:31
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P: Però ara necessito obrir-me a nous coneixements 12:31

M: Si puc ajudar-te, estaré encantada de fer-ho 12:31

P: Estaria bé que m’ajudessis a veure les coses d’una altra manera 12:31

M: Et noto esgotat i estressat 12:31

P: Sí, ho estic, fa una temporada que estic així 12:32

M: Doncs hauries de sortir més vegades a navegar amb el teu veler 12:32

P: Sí, potser és això el que em fa falta 12:32

M: No sé què et passa 12:32

M: Potser estàs molt endinsat en el sistema 12:32

P: Ui, això sona molt malament! 12:33

M: Puc explicar-te què faig jo 12:33

M: Potser et serveix 12:33

P: D’acord, digue’m què fas tu 12:33

M: Mira, fa temps que intento 12:34

M: En la mesura que puc 12:34

M: Mantenir-me al marge de tot 12:34

P: Què vols dir amb això? 12:34

M: Quan surts del sistema, et saneges mentalment 12:35

P: Això sona encara pitjor! 12:35

M: Un dia em vaig preguntar què volia realment 12:36

M: I em va sorprendre la resposta que vaig obtenir 12:36

P: No ho pesco! 12:36

M: Doncs, com que estava tan ficada en el sistema 12:36

M: No m’adonava de com em deixava influenciar 12:36

M: I manipular per idees que no eren meves 12:36

M: Fins que no vaig sortir del sistema 12:37

M: No vaig arribar a saber realment el que volia 12:37

M: A partir d’aquí, vaig prendre les regnes de la meva vida 12:37

P: De debò? 12:37

P: Creus que es tracta d’això? 12:37

M: Sí, és clar! 12:38

M: Ara soc immune, no m’afecta en absolut 12:38
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P: Què vols dir? 12:38

M: Doncs que em pregunto contínuament què és el que vull 12:39

M: Sense deixar-me influenciar per res ni ningú 12:39

M: Així soc jo la que tria sempre 12:39

M: Ara res ni ningú ho fa per mi 12:39

P: Bé, la veritat és que mai he pensat en això 12:40

M: Doncs atura’t un moment i pensa-hi 12:40

M: I entendràs moltes coses de les que et passen 12:40

P: I això és ser fora del sistema?? 12:40

M: Sí, això és viure fora del sistema per a mi 12:41

P: Doncs jo estic molt dins del sistema 12:41

M: Ja, això no cal que ho juris, se’t nota 12:41

M: I també se’t nota que en vols sortir 12:41

P: Vols dir? 12:42

M: Sí 12:42

M: N’estic seguríssima!!! 12:42

P: Està clar que veus coses que jo no veig 12:42

M: Vull ajudar-te, Pol, de debò! 12:42

M: I més si tu m’ho demanes 12:42

P: Vaja! 12:43

P: Ara he de deixar-te 12:43

P: He d’atendre un pacient 12:43

P: Vull que continuem parlant sobre la comunicació a distància 12:43

M: D’acord! 12:43

M: Cuida’t! 12:43

13 de novembre

M: Hola, Pol! 17:48

M: Preparat per a una nova envestida filosòfica? 17:48

M: Saps què? 17:50

M: M’anirà molt bé tenir algú fora del meu cercle habitual 17:50

M: Sobretot per parlar d’aquests temes 17:50
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M: Pressento que serà molt enriquidor 17:51

M: Espero que l’experiència et resulti igual de profitosa 17:52

P: Eh! Puc ser un bon espàrring 21:18

M: No ho poso en dubte 21:21

M: Ahir vaig dir-te que la meva vida va canviar molt quan vaig prendre 
les regnes 21:24

M: Si et mantens al marge, adoptes una altra noció del temps 21:24

M: Fa temps que intento viure sempre en el present 21:58

M: El passat i el futur són meres il·lusions 21:58

M: I a més 21:59

M: Pensar contínuament en el futur m’estressa 21:59

M: I viure del record m’estanca 21:59

M: És clar que cal tenir memòria i fer plans de futur 22:00

M: Però la vida és més excitant si la vius en el present 22:02

M: Així cada dia compta 22:02

M: Últimament estic pensant molt en això 22:03

P: Ei, i això com ho fas? 23:30

M: El què? 23:35

P: Això de viure en el present 23:37

M: Doncs durant el dia 23:39

M: De tant en tant m’aturo 23:39

M: I deixo de pensar i de fer el que faig 23:39

M: Agafo aire i em concentro just en aquell moment 23:39

P: D’acord, frenes els teus pensaments i et centres en el present 23:40

P: Just en aquell moment 23:40

M: Sí, exactament, només en el present, no faig plans ni memòria 23:45

P: Això és interessant… 23:49

P: Però, encara que la noció del temps sigui relativa 23:49

P: El present és una conseqüència del nostre passat 23:50

P: I el futur es deu al nostre present 23:50

P: Amb això vull dir que has de treballar en el present 23:51

P: Amb les eines que aconsegueixes del teu passat 23:51
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P: Per obtenir, suposadament, un futur millor 23:51

P: Total, estem condemnats a viure el present, oi? 23:51

P: I per això se sacrifiquen coses en el present immediat 23:53

P: Per millorar el present següent 23:53

P: Que no és altra cosa que el futur 23:53

14 de novembre

P: Ah! 01:13

P: Una pregunta respecte de la relativitat del temps 01:13

P: Per què a un nen de 10 anys un any se li fa interminable 01:14

P: I, en canvi, a un adult de 60 anys li passa en un tancar i obrir d’ulls?? 01:14

P: Total, són les mateixes hores per a tots dos (24 × 365 = 8.760 h) 01:16

P: No obstant això, per a l’adult el temps passa volant 01:17

P: I per al nen representa tota una eternitat!! 01:17

M: Vaja! 09:58

M: Sembla una pregunta de resposta fàcil 09:58

M: Però sé que no ho és 09:59

M: Em passaré tot el dia d’avui i part del de demà pensant-hi! 09:59

P: Som-hi, doncs! 10:22

15 de novembre

M: Bon dia! 10:16

M: Reconec que ha estat dur 10:16

M: Finalment he optat per l’explicació més fàcil 10:17

M: El nen té més temps lliure i s’avorreix 10:17

M: I l’adult no té temps d’avorrir-se 10:17

M: Ei, ens estem apartant de la tesi original 10:24

P: És veritat! 10:25

M: He de demostrar-te que hi ha comunicació entre persones per 
mitjans naturals 10:25

M: Tu ja saps com va això 10:26
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M: Plantejar hipòtesis 10:26

M: Dissenyar experiments 10:26

M: Treure conclusions 10:26

M: I refutar o no la hipòtesi 10:26

P: D’acord 10:27

P: Però aclarim allò d’abans 10:27

P: Per a un nen de 10 anys 10:27

P: Un any representa una desena part de la seva experiència vital 10:28

P: El temps té un pes específic enorme 10:28

P: Per a un adult de 60 anys 10:29

P: Representa una seixantena part de la seva experiència vital 10:29

P: El pas del temps té un valor relatiu respecte de la seva experiència 10:29

P: Si anem sumant anys 10:30

P: El temps perd cada vegada més rellevància en relació amb l’experiència 
vital 10:30

P: I, per tant, el seu transcurs és menys perceptible 10:30

P: Ara anem amb la comunicació 10:31

M: Vaja, quina explicació més lògica! 11:12

M: Has dit el mateix que jo 11:12

M: Però amb paraules més tècniques 11:12

M: Bé, passem a la comunicació! 11:12

P: Com es poden percebre a distància sensacions i emocions d’altres 
persones? 12:01

P: Va, explica-m’ho! 12:01

M: Vaja, m’estàs posant a prova??? 12:33

P: No, dona, és només una manera de parlar! 12:50

M: No estic pensant donar-te una classe magistral 17:49

M: Estic pensant en una cosa molt més pràctica: una demostració 17:50

P: Això és molt docent!!! 23:19

P: Va, soc tot orelles!!! 23:20

P: Però recorda, soc molt dispers!! 23:25

P: Em despisto amb el vol d’una mosca 23:26
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16 de novembre

M: Doncs jo em concentro tant en el que faig 12:53

M: Que fins i tot perdo la noció del temps! 12:53

M: Està bé! 12:54

M: Per demostrar-t’ho 12:55

M: Farem un experiment 12:55

M: Recollirem dades 12:56

M: Les analitzarem 12:56

M: I després en traurem conclusions 12:56

M: L’experiment serà el següent 12:57

M: Un dia qualsevol 12:57

M: Sense avisar-te 12:57

M: Concentraré tot el meu pensament en tu 12:57

M: I tu hauràs de dir-me si has estat capaç de percebre-ho 12:58

M: Després, tu faràs el mateix 12:59

M: Quan torni de viatge, comencem l’experiment 13:00

P: Te’n vas de viatge una altra vegada? 14:26

M: Sí, però aquesta vegada no és per feina 15:25

M: Me’n vaig de vacances! 15:25

P: Ostres, sí! 15:26

P: És veritat, m’ho vas dir 15:26

P: Ja no me’n recordava 15:26

P: I on vas? 15:26

M: A Egipte 15:26

P: Hi vas gaires dies? 15:27

M: Deu dies 15:27

M: Del 17 al 27 de novembre 15:27

P: T’aconsello que no beguis aigua, si no és embotellada 15:28

P: No mengis res fresc, que sigui tot cuinat 15:28

P: I no oblidis portar a la farmaciola un medicament per tallar la diarrea 15:29

M: He d’anar a la farmàcia a comprar medicaments 15:29

M: Inclouré també aquest que em dius 15:29
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P: Passa-t’ho molt bé!! 15:30

M: Ja t’avisaré quan torni i ens veiem! 15:30

P: Tornar-te a veure serà fantàstic! 15:30
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Durant les seves vacances, la Mila va desconnectar el telèfon 
mòbil amb la intenció d’allunyar-se de la seva rutina diària i 
relaxar-se. Aquell exòtic país la convidava a imbuir-se d’una 

cultura diferent i enriquir-se amb nous coneixements i noves sensacions 
i emocions. No obstant això, en alguns moments del dia, sobretot a la 
nit, mentre es dutxava, no podia evitar pensar en en Pol i en com encai-
xar la seva relació amb ell en la seva vida de casada, sense que ningú se 
sentís molest o perjudicat. Per més voltes que hi donava, sempre anava 
a parar al mateix lloc: en Pol i ella havien de ser només amics. Creia 
que amb el temps s’acostumarien a ser-ho, o almenys mantenia aquesta 
esperança, encara que no sabia com apagar la flama que s’havia encès al seu 
cor després de la seva trobada amb ell. Durant els dies que va ser al Cai-
re, totes les nits s’adormia observant la lluna sobre les piràmides de la 
plana de Gizeh i preguntant-se com transformar un amor ardent en un 
amor fraternal. La Mila s’havia adonat que estimava moltíssim en Pol 
i que mai renunciaria a la seva amistat, i com que no estava disposada 
a perdre’l una altra vegada, intentaria, per tots els mitjans possibles i al 
seu abast fer-li un forat a la seva vida. 

Al cap de dos dies d’haver tornat d’Egipte, es va posar de nou en 
contacte amb ell. A poc a poc, i gairebé sense adonar-se’n, conversa-
ven per WhatsApp amb més freqüència i, de tant en tant, quedaven 
per veure’s. 
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29 de novembre

M: Ja he tornat, Pol!! 12:55

P: Quan vas tornar? 12:56

M: Dimarts ja era aquí 12:56

M: I ahir dimecres vaig començar amb el nostre experiment 12:57

M: A les 10 h del matí em vaig posar a pensar en tu 12:57

M: Molt i molt concentrada 12:57

M: Digue’m una cosa, entre les 10 h i les 11 h d’ahir 12:58

M: No et van entrar unes ganes irrefrenables de mirar el teu 
WhatsApp 12:58

M: I veure si t’havia enviat un missatge? 12:58

P: Ostres! 12:59

P: Ahir a aquesta hora era a quiròfan 12:59

P: I molt abstret de la resta del món 12:59

P: Ho hem de repetir!!! 13:00

M: Vaja, estaves en el teu element! 13:01

M: Com que em vas dir que t’agradava la sang… 13:01

P: Sí, la sang m’agrada molt 13:01

P: Però sempre la dels altres!!! 13:01

M: Llavors ets un vampir! 13:01

P: Hahaha! 13:02

M: Doncs si m’arribes a veure avui 13:02

M: Hauries fet un bon tiberi 13:02

P: Per què? 13:02

M: Perquè he tingut un accident 13:03

M: I he perdut molta sang! 13:03

M: No sé si m’he trencat alguna cosa 13:03

P: Déu meu!!! 13:03

P: Què t’ha passat??? 13:03

M: M’he donat un cop al colze esquerre amb una pedra enorme 13:03

M: Estic esperant que baixi la inflamació per avaluar els danys!! 13:04

P: Però com ha estat??? 13:04
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M: Aquest matí, caminant per la muntanya 13:29

M: M’he acostat massa a la vora del camí 13:30

M: He relliscat i m’he precipitat al buit 13:30

M: Tinc el cos ferit i masegat 13:31

M: No he perdut el coneixement 13:31

M: Però m’he quedat una estona atordida 13:31

P: Mare meva!!! 14:21

P: T’has pogut fer molt de mal! 14:21

P: T’han fet un TC o una radiografia del braç? 14:21

M: No 14:21

P: Passa’t per la clínica on treballo al més aviat possible i t’ho fem 14:22

M: De debò necessito una radiografia? 14:23

P: Val la pena assegurar-se i descartar que hi hagi alguna cosa trencada 14:23

M: Bé, ja et diré quan puc passar-m’hi 14:24

P: D’acord, però no triguis gaire! 14:24

30 de novembre

M: Hola, Pol! 10:40

M: El colze em fa molt més mal que ahir 10:40

M: I està més inflamat 10:40

M: Aquesta tarda vaig a la ciutat a fer un parell d’encàrrecs 10:40

M: Et va bé que passi a fer-me la radiografia? 10:41

P: És clar! 11:30

P: Passa a les 20 h, que hauré acabat 11:30

P: Estarem més tranquils 11:30

P: Ara t’envio la ubicació exacta de la clínica 11:30

P: Quan arribis, li dones les teves dades a la noia de recepció 11:33

P: Et cridaran per fer-te la prova 11:34

P: I després m’avisaran a mi 11:34

M: D’acord! 12:40

P: Ei 13:10

P: Ja que estàs per aquí 13:10
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P: Per què no sopem junts? 13:10

M: D’acord! 13:40

P: Què et vindria de gust sopar? 13:40

M: Doncs no ho sé, a veure… 13:40

M: Tu què suggereixes? 13:40

P: Tu proposa, proposa 13:45

M: Encara hem de posar-nos al dia 13:55

M: Amb un sopar no n’hi ha prou 13:55

P: És veritat, necessitem més sopars 14:07

P: Genial!! 14:07

M: Bé!!! 14:13

M: I on sopem, aquest cop? 14:13

M: Coneixes algun altre lloc? 14:13

M: O vols anar a l’altra marisqueria? 14:14

P: No, no més marisc 15:07

P: Anem a provar una altra cosa 15:07

P: Per aquí a prop no conec un altre lloc 15:07

P: En busco un de seguida 15:07

M: Jo te’n proposaria un 15:32

M: És una espècie de vegetarià 15:32

M: Només hi he anat a dinar, mai a sopar 15:33

M: No sé com està 15:34

M: I no s’hi pot reservar taula 15:34

M: Es fa cua 15:34

P: Doncs no és mala idea 16:11

M: Si no vols, anem a un altre lloc 16:19

P: No! 16:21

P: Vull provar coses noves! 16:21

M: Fantàstic!! 16:23

M: Doncs anem a sopar al vegetarià 16:23

P: Fet!! 16:23

P: Ens veiem en unes hores! 16:23
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La Mila va aparcar el cotxe davant la porta de la clínica. Abans que 
el rellotge marqués les vuit en punt ja era dins facilitant les seves 
dades a la recepcionista. Quan es va asseure en un dels còmodes 

sofàs de la sala d’espera, es va adonar que el cor li bategava molt de 
pressa; sí, era cert que tenia palpitacions, ni ella mateixa es podia creure 
que sucumbís a l’expectativa de veure en Pol al seu lloc de treball. Li 
semblava haver tornat a l’adolescència, quan sortia il·lusionada de classe 
amb l’esperança de veure en Pol aparèixer per la porta d’entrada de l’ins-
titut. Per calmar els ànims, es va entretenir a observar detingudament la 
sala d’espera, fixant-se en tots els detalls i jugant a extreure la informació 
oculta en els seus racons. No li va passar per alt que els colors del mobi-
liari i dels elements decoratius estaven escollits amb molt de gust. Feia 
l’efecte que tot era obra d’un mateix artista. A la cantonada que tenia a 
la seva esquerra descansava una curiosa escultura que li va cridar molt 
l’atenció, tant per la seva originalitat com pel seu atreviment. Estava 
feta de diversos trossos de fusta vella, units per claus rovellats i per un 
ferro central, que els travessava i acabava ancorat a una base de fusta 
de la qual sorgia un pern amb collarí, com si fos un mànec. L’escultura 
s’exhibia damunt d’una peanya feta de fusta decapada blanca, i avivava 
de manera dramàtica i elegant la subtilesa del to de la sala. Aquella obra 
d’art, que reposava emmudida per a la gent que esperava a ser atesa a la 
sala, cridava a la Mila allò que l’ànima de l’artista amagava realment en 
el seu interior. Abans que pogués submergir-se en els quadres de pintura 
abstracta que penjaven de les parets, una auxiliar la va cridar pel seu 
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nom i la va acompanyar fins a la sala de proves. Un tècnic de radiologia 
es va encarregar de fer-li diversos escàners al braç. Després, l’auxiliar la 
va acompanyar a una de les consultes on els metges atenien els pacients. 
En Pol no va trigar ni un minut a arribar. 

—Hola Mila! Com estàs? —li va preguntar dedicant-li un ampli 
somriure i fent-li un petó a cada galta.

—Bé, tot i que encara em fa molt mal el colze —va contestar ella, 
també amb un gran somriure en veure’l vestit de metge; ja s’havia cal-
mat i el seu cor bategava a un ritme més compassat.

—Bé, mirem-nos aquest TC. 
En Pol va buscar la prova a l’ordinador i li va fer un gest amb la mà 

perquè s’assegués al seu costat.
—Què és el que m’han fet: un TC o una radiografia? 
—Un TC, una tomografia computada, vaja, un escàner.
—Doncs sembla una radiografia.
—És una radiografia, però la imatge és més detallada i si hi ha lesió 

òssia es veurà molt més bé.
—Caram! Aquest és el meu colze?
Mentre observaven l’escàner, va aparèixer per la porta un metge.
—Hola, Marc, et presento la Mila. En Marc és especialista en trauma-

tologia, l’he cridat perquè es miri l’escàner i em doni la seva opinió.
—Hola, Mila —la va saludar en Marc amb una encaixada.
—Hola, Marc, molt de gust.
—Què et sembla, Marc? —li va dir en Pol, mostrant-li l’escàner a la 

pantalla de l’ordinador.
—Doncs que estem de sort perquè no hi ha res trencat, només està 

contusionat pel cop. Ho veus?
—Ho veig, ho veig, i també ho sento.
—En un parell de dies baixarà la inflamació i et trobaràs millor.
—Moltes gràcies, Marc. 
El traumatòleg es va acomiadar i va abandonar la consulta per la 

porta del darrere.
—Vejam si és veritat que em baixa la inflamació, perquè quan escric 

em molesta recolzar el colze a l’escriptori.
—Deixa’m que palpi aquest colze. 
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—Però si tu no ets especialista en traumatologia.
—És cert, estic especialitzat en cirurgia general, però també soc metge, 

tinc els coneixements bàsics i tocant puc saber com està el teu colze. 
En Pol va agafar amb les seves mans el colze de la Mila i el va explorar 

amb molta cura. La Mila l’observava somrient i va tornar a sentir un 
pessigolleig elèctric recorrent-li el cos quan va notar els seus llargs dits 
acariciant-la. Ell tampoc va quedar indiferent al suau tacte de la seva 
pell. Un fort corrent elèctric els va sacsejar de nou i va fer que es pre-
cipitessin al voltant de l’òrbita magnètica que els mantenia en suspens. 

—Quina pell més suau que tens, Mila! Hauries de reposar uns dies 
fins que baixi la inflamació i, si et fa molt mal, pots prendre un calmant. 
Parlant de calmants, aquest matí m’han regalat unes ampolles de vi i 
n’he guardat una per a tu.

—Quin detall més bonic! Moltes gràcies!
—La porto dins del maleter del cotxe, després te la dono. Ara espe-

ra’m a la sala un moment, que em canvio i anem a sopar.
—D’acord.

Van decidir anar caminant al restaurant. La clínica on treballava en Pol 
era a prop del centre de la ciutat, una zona de carrers estrets i de vianants, 
de difícil accés i amb poc aparcament. El restaurant ocupava dues plantes 
i estava situat en un antic edifici del carrer dels Tallers. Els grans finestrals 
de la planta inferior mostraven l’ambient cosmopolita, elegant i urbà que 
es respirava a l’interior del local. Era un quart de deu i gairebé no hi havia 
gent fent cua. El cambrer que atenia els clients a l’entrada va anotar el 
nom de la Mila en una llista i li va dir que en deu minuts tindria una taula 
preparada. La Mila va aprofitar el temps d’espera per ensenyar a en Pol 
l’interior del restaurant. Van explorar tots els menjadors del primer pis i 
van accedir al segon amb l’ascensor. Al segon pis hi havia més menjadors, 
una cuina, un rebost on guardaven els ingredients i els condiments de 
cuina, els lavabos i un jardí exterior on es podia menjar. Les taules estaven 
disposades al voltant d’un hort, on conreaven les herbes i les hortalisses 
que feien servir per cuinar. Després van baixar al primer pis per les escales 
i, un cop allà, el cambrer els va acompanyar fins a la taula per a dos que 
els havia preparat.
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— L’edifici és enorme, m’agrada, em crida molt l’atenció.
—M’alegro que t’agradi. Ara només espero que també t’agradi el 

menjar. 
—Segur que sí. 
—Aquest lloc el trobo encantador. I fixa’t en aquella vidriera de dalt, 

allà guarden el que conreen a l’hort, a la vista de tothom.
—Ei, per què no demanem al cambrer que ens doni una taula al jardí?
—Perquè avui fa molt de fred i ens congelarem. Fes-me cas, encara 

que hi tinguin estufes, és millor sopar aquí dins, estarem més calentons. 
Si vols, venim un altre dia a dinar al migdia. En un dia assolellat és molt 
agradable dinar al jardí.

—Mai he estat en un vegetarià i no sé què demanar.
—Bé, no és exactament un vegetarià, tenen plats amb peix. Tu mira’t 

la carta i, si hi ha alguna cosa que et fa gràcia, doncs te la demanes, i si 
no ho tens clar, jo et recomano un plat.

—D’acord. —En Pol va mirar-se per sobre la carta i es va perdre 
entre tant plat cuinat i condimentat amb ingredients estranys als qual 
no estava acostumat—. La veritat és que no sé què demanar.

—Estàs com jo la primera vegada que vaig venir a aquest restaurant, 
no sabia què demanar-me. 

—És que hi ha molts plats i no sé com és aquesta cuina.
—Deixa’m que t’aconselli.
—Sí, si us plau, digue’m què puc demanar.
—Mira, si fos tu em demanaria el salmó amb amanida de quinoa, 

que va acompanyat amb una salsa de cítrics i d’herbes del camp. 
—Bé, confiaré en el teu bon gust i em demanaré el salmó.
—Jo em demano espaguetis amb bolets, coriandre, verdures i parmesà. 
Va venir un cambrer a prendre nota.
—Ja han decidit? 
—Sí, jo vull salmó amb quinoa i una cervesa, si us plau.
—Com vol el salmó?
—Al punt, que no estigui sec.
—I per a vostè?
—Per a mi, espaguetis i una copa de vi blanc.
—Sec o afruitat?
—Sec, si us plau.
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—D’acord.
—Com vas descobrir aquest restaurant?
—M’hi va portar la meva amiga Kate. He vingut moltes vegades a 

menjar aquí amb ella. 
—Kate?
—Sí, la Kate és guia turística i ensenya Barcelona als turistes ameri-

cans. Ella sempre em diu que és meitat americana i meitat catalana.
—Aquest restaurant és diferent.
—Sí que és diferent. Quan quedo amb la Kate, després de dinar, 

sempre passegem per la ciutat antiga i m’explica històries molt curioses 
de Barcelona.

—Com quines?
—Doncs, mira, un dia em va explicar com es van construir els edifi-

cis i la muralla que envolta l’antiga ciutat de Barcelona. Sabies que les pedres 
que transportaven i col·locaven els obrers portaven la seva marca personal 
en forma d’osca i així podien passar comptes després amb l’encarregat 
de l’obra? 

—No, no ho sabia. Això és molt interessant. 
—Doncs sí, ho és. Les osques encara es poden veure a les pedres 

d’aquests edificis antics.
—Ja veig que ets urbanita, t’agrada la ciutat.
—No. M’agrada molt més el camp, el que passa és que quan vinc a 

la ciutat m’agrada gaudir-ne, també.
—Salmó? —va preguntar el cambrer.
—Aquí, gràcies.
—Els espaguetis per a mi, gràcies. Espera un moment!, tasta els es-

pagueti abans de menjar-te el salmó. —La Mila va girar dues vegades la 
seva forquilla entre els espaguetis i en va oferir una mica a en Pol perquè 
els tastés. 

—Oh, porten una mica de picant! —va exclamar ell, somrient.
—Sí, m’encanten aquests espaguetis.
—Ei, explica’m com funciona el món de les editorials, que no en 

tinc ni idea.
—Què vols dir? Et refereixes a com es fa un llibre?
—Sí, això, com es fa un llibre?
—Doncs, mira, en uns quants anys tot canviarà molt.
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—Per què ho dius, això?
—Per la digitalització, que ho està revolucionant tot. De moment, el 

procés comença amb mi, jo escric el manuscrit i quan l’acabo l’entrego 
a l’editor. L’editor es llegeix el manuscrit i hi va anotant els seus sug-
geriments, normalment per millorar-lo. Després, me’l passa a mi i, si hi 
estic d’acord, passa a mans d’un corrector.

—Un corrector? Què t’ha de corregir el corrector?
—Sempre va bé que el vegin uns altres ulls diferents dels meus i els 

de l’editor, que estem viciats de tant llegir el mateix text una vegada i 
una altra, perquè arriba un moment en què ni tan sols veiem si falten o 
sobren lletres a les paraules. A més, les normes lingüístiques van canviant, 
també en això hi ha modes. El corrector s’assegura que tot estigui actua-
litzat, els accents al seu lloc i les frases ben construïdes. 

—Vaja! No ho sabia.
—Després del corrector, passa a mans del maquetista, el que mun-

ta la tripa del llibre. Al mateix temps es va dissenyant la portada. Si 
jo tinc alguna idea, treballen sobre ella. Quan el llibre està maquetat, 
passa a mans de l’impressor, que és qui l’imprimeix, i després passa al 
distribuïdor, que s’encarrega d’enviar-lo a les llibreries i posar-lo a dis-
posició del lector. Es notifica el llançament del nou llibre a tothom a 
través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, i aquí s’acaba 
el procés. 

—No sabia que hi treballés tanta gent, en un sol llibre!
—Sí, bé, i no t’he explicat això de la lletra. Es trien els diferents tipus 

de lletra i la mida, tant per a l’interior com per a la portada; també es 
trien les mides del llibre, el tipus de paper i el gruix…

—Mare meva! Que complicat que sembla.
—Per què no parles tu, ara? Amb prou feines he tastat un mos i tu 

ja t’has acabat el plat. 
—Saps què passa? Que estic acostumat a menjar molt de pressa per-

què a urgències mai saps si podràs fer-ho a l’hora que toca. Després de 
tants anys, no me n’adono i quan tinc el plat davant no perdo temps.

—Vaja!, no ho hauria pensat mai. No m’has explicat com va acabar 
la teva història amb les dones de la teva feina. Ho has pogut solucionar?

—Sí, bé, encara hi estic posat, però sí, ja està mig solucionat.
—Fantàstic, me n’alegro. 
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Mentre la Mila s’acabava el plat d’espaguetis, en Pol li va explicar 
unes quantes anècdotes i curiositats de la seva feina.

—Què t’ha semblat el sopar? T’ha agradat?
—Doncs la veritat és que sí, tot era molt bo.
—Encara sort, estava patint perquè hi havia la possibilitat, tot i que 

ínfima, que no t’agradés. Ah!, i pago jo, perquè la recepcionista de la 
clínica no m’ha volgut cobrar l’escàner del colze.

—Bé, bé…, un escàner és molt car, amb un sopar no n’hi ha prou 
—va dir en Pol, fent broma i gaudint amb el somriure expectant de la 
Mila mentre escoltava el que li deia.

—Ja em diràs quants sopars et dec.
—D’acord, deixa’m que ho calculi. De moment, porta’m a fer una copa.
—Doncs això ho tens malament, perquè no sé llocs per prendre co-

pes. Normalment surto a sopar i de seguida torno cap a casa.
—En aquest cas, agafem el cotxe i busquem un lloc per fer una copa.
—D’acord, però per aquesta zona no en conec cap.
—Abans que me n’oblidi: tinc l’ampolla de vi al maleter del cotxe, 

recorda-m’ho.
—D’acord, quan marxem t’ho recordo. 
Mentre en Pol conduïa i buscava un bar de copes, xerrava anima-

dament amb la Mila, recordant anècdotes dels seus dies a l’institut, 
evitant, per pura timidesa, parlar dels seus moments romàntics a soles 
amb ella.

—No tinc ni idea d’on anar. Vols que anem a la Vila Olímpica i ens 
prenguem una copa al costat del mar?

—Sí, com als vells temps —va recordar la Mila.
A en Pol li va agradar veure com a ella se li il·luminava el rostre.
—Fa molt que no vinc de nit per aquesta zona, no sé com deu estar.
—No t’amoïnis, busquem algun bar de copes que ens agradi i, si no 

en trobem cap, doncs anem cap a casa.
—Tan aviat a casa?
—És veritat, és molt aviat, només són les dotze. 
—Aquesta és la segona volta que dono i no veig res que m’agradi. A 

tu et convenç alguna cosa?
—No. La veritat és que no, i fa estona que et veig conduir dubita-

tiu. Ja estem en la quarantena i aquests bars no són de la nostra època 
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de joventut. Saps què? Si no fes tant de fred et proposaria comprar un 
parell de llaunes de beguda i seure a la sorra de la platja, sota la llum de 
la lluna.

—En aquest cas, et porto a veure el meu veler, què et sembla? El tinc 
al port, és aquí mateix. 

—Em sembla una idea fantàstica. 

Van entrar amb el cotxe a la zona del port i la Mila va recordar les 
vegades que hi havia estat amb en Pol. El lloc havia canviat molt amb 
el pas dels anys, però tot i això, la Mila va reconèixer la ubicació exacta 
dels restaurants i els locals d’oci de la seva joventut, la majoria recon-
vertits ara en negocis relacionats amb el món de la nàutica. Va notar 
aquell estrany buit immaterial que deixen els anys en les coses materials: 
objectes als quals un dia vam dotar de vida i que, amb el pas del temps, 
acaben convertint-se en records que vaguen com fantasmes i desperten 
de la seva letargia vells sentiments. 

—Aquest edifici em sona molt. Sí, ja ho sé. Aquí va ser on vaig es-
tampar el teu cotxe contra l’aparador d’una botiga!

—Sí, va ser aquí, justament en aquesta cantonada.
—Encara me’n recordo. M’agradava molt aquell cotxe, era molt 

divertit.
—I a mi m’agradava molt l’època d’aquell cotxe. La recordo molt. 
En Pol i la Mila van creuar una mirada nostàlgica, que delatava el que 

tots dos estaven sentint en aquell instant. La Mila va percebre el sentiment 
d’en Pol com una sensació ardent que li brollava del cor. L’atmosfera 
que els assetjava va tornar a carregar-se de nou. No obstant això, van 
romandre en silenci. Cap dels dos es va atrevir a confessar el que sentia 
en recordar aquells anys apassionats en què estaven profundament en-
amorats.

En Pol va aparcar el cotxe davant del moll on estava amarrat el seu 
veler, una goleta que mesurava quinze metres d’eslora, quatre de màne-
ga i dos de calat. Va saltar de l’embarcador al veler i després va agafar la 
mà de la Mila i la va ajudar a saltar. La goleta tenia una sola cabina. Van 
passar a l’interior i la Mila es va acomodar al sofà, mentre en Pol treia 
unes llaunes de refrescos de la nevera i engegava la calefacció. 
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—Et ve de gust escoltar música?
—I tant!
—Vaja, aquest comandament a distància no va! —En Pol va prémer 

unes quantes vegades el botó del comandament a distància, però l’apa-
rell de música no responia—. O li falten piles o he de comprar-ne un 
de nou!

—Deixa-ho. No t’amoïnis, ja poso música jo. Tinc moltes cançons 
al mòbil.

—Bé. Explica’m més coses sobre això de percebre a distància emo-
cions i sensacions. Com se’t va ocórrer escriure sobre això?

—Fa temps que em passen «coses molt estranyes».
—Vaja! Explica’m què són aquestes «coses estranyes»?
—La primera vegada que em va passar només tenia onze anys. I saps 

què?, als onze anys no t’haurien de passar aquestes coses! Em va marcar 
de per vida, no ho desitjo a ningú, de debò. Em vaig passar tot un mes 
somiant que celebrava el meu onzè aniversari a casa dels meus avis. Em 
llevava cada matí i el primer que feia era explicar-ho a la mare. Alguna 
cosa dins meu em deia que era important que ella ho sabés.

—I què et deia la teva mare?
—Encara que li donava tota mena de detalls de com havia de ser la festa, 

de com estava decorada la sala, de qui hi assistia i quins regals em feien, la 
meva mare no s’ho prenia seriosament. —La Mila jugava amb la llauna de 
refresc, repassant amb el dit índex de la mà dreta el cercle del cilindre, i 
en Pol escoltava molt atent la història que li explicava.

—Mai m’havies explicat això. 
—No acostumo a parlar-ne amb ningú. 
—Bé, i què va passar?
—Després d’un mes de tenir aquests somnis recurrents, els meus 

avis van emmalaltir i vam haver de traslladar-nos a casa seva durant una 
llarga temporada, fins que es van recuperar. I el meu aniversari es va 
celebrar en aquella casa, tal com ho havia vist en els meus somnis.

—Que fort! Intuïes que els teus avis emmalaltirien un mes abans 
que ho fessin! I això et passa sovint? —va preguntar en Pol amb gest de 
sorpresa i preocupació.

—Més del que jo voldria. Després de passar per això, em feia molta 
por somiar. Als onze anys encara creus que tot el que somies es farà 
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 realitat. Per aquesta raó em costa molt portar una vida «normal», el dia 
a dia m’avorreix, no em diu res.

—Ja m’ho imagino. Em sap greu que passessis per això i tan jove.
—No passa res. Amb el temps ho vaig assumir i vaig començar a 

veure-ho d’una altra forma. D’alguna manera, és avantatjós avançar-se 
al que passarà, et dona temps per preparar-te. I per aquesta raó escric 
sobre aquests temes. Crec que, encara que ara no entengui el que passa, 
això no vol pas dir que un dia no hi trobi una explicació.

—Em sembla increïble que un somni et pugui avançar fets del futur 
—va dir en Pol amb un gest d’estranyesa.

—Doncs a mi no. Creu-me, em passa sovint i fa temps que busco 
respostes, entre d’altres raons, perquè no em prenguin per una boja. I 
això m’ha portat a descobrir secrets que, si te’ls explico, deixaràs de tro-
bar sentit a moltes coses en la vida, i el més extraordinari és que estan 
passant diàriament.

—Com, per exemple…
—Per ser-te sincera, em sembla increïble que et sorprengui tant el 

que t’estic explicant sobre les meves percepcions extrasensorials i no et 
sorprengui gens que connectis un equip de música amb un comanda-
ment a distància. 

—Per què m’hauria de sorprendre, això? 
—Perquè és una meravella saber com es produeix aquesta connexió. 

Tu ho saps?
—Bé, m’imagino que el comandament envia un senyal a l’aparell de 

música i per això s’engega, no?
—Sí, exacte, però realment no és una acció a distància. Saps com 

arriba el senyal del comandament a l’aparell?
—Doncs no, no ho sé.
—Aquí ve el més extraordinari: mira, hi ha una espècie d’èter 

invisible que ens envolta pertot arreu i que anomenem camp elec-
tromagnètic. 

—Què vols dir amb camp electromagnètic? No sabria imaginar-me 
ara mateix què és això.

—Bé, pensa en una piscina plena d’aigua i pensa en nosaltres vivint 
dins d’aquesta piscina. Imagina’t estar envoltat d’aigua pertot arreu.

—D’acord.
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—Si tu ara mous l’aigua amb la mà, generaràs una ona que arribarà 
fins a on estic jo.

—Sí.
—El mateix passa amb aquest èter invisible que ens envolta. El co-

mandament a distància envia una ona que es propaga a través de l’èter i 
arriba a l’interruptor i l’activa a la posició d’encès. 

—Doncs llavors, per aquesta regla de tres, així s’han de percebre les 
sensacions i les emocions a distància.

—No, això no és tan senzill. El que t’he explicat funciona a distàn-
cies curtes, és una acció local. La percepció d’emocions i sensacions de 
vegades no és local, no crec que es transmeti així, és més complicat. Fa 
temps que ho investigo i és una de les dues raons per les quals vull fer 
aquest experiment amb tu.

—Quina és l’altra raó?
—Demostrar-te que pots percebre les meves sensacions i emocions 

a distància.
—O sigui, que només em vols com a conillet d’Índies! —va riure 

en Pol.
La Mila, però, s’ho prenia molt seriosament:
—Ep!, que ho faig per tu. I en aquest cas concret, tots dos serem 

conillets d’Índies.
—Accepto amb molt de gust! —En Pol somreia i mirava la Mila 

enlluernat.
—Fantàstic!
—M’estàs deixant flipat, no hi havia pensat mai, en aquesta mena 

de coses. Fins ara era dels que només creuen en el que veuen i els costa 
creure en allò que no veuen.

—Quina hora és? 
—Són gairebé les dues de la matinada.
—És una mica tard i tu demà treballes.
—Vols que marxem ja?
—Sí, si us plau, estic cansada, ha estat un dia molt llarg i em fa mal 

el colze.
—Molt bé. Marxem. —En Pol va apagar la calefacció i va recollir les 

llaunes de refrescos buides, mentre la Mila sortia de la cabina i l’espera-
va a la coberta del veler. 
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—Quin fred que fa aquí fora! Crec que el vaivé de l’aigua ha fet que 
el vaixell se separi del moll. Jo no tinc les cames tan llargues com tu i no 
sé si podré obrir-les tant per fer el salt.

—Espera’t un moment, que acosto el vaixell al moll. —En Pol va 
estirar cap a ell una drissa, un dels caps que uneixen la vela amb el pal, 
i el veler es va moure en direcció al moll; llavors, va estendre la seva 
llarga cama, va trepitjar l’embarcador i va fer força, apropant la proa de 
la goleta fins al pantalà—. Ara dona’m la mà, no seria bo que caiguessis 
a l’aigua amb el fred que fa.

—Doncs no. —La Mila va fer un salt agafada de la mà d’en Pol—. 
Ja està. Sana i estàlvia!

En Pol va llançar les llaunes buides al contenidor de color groc i 
va accionar el comandament a distància per desbloquejar el seu cotxe, 
somrient i mirant la Mila amb cara de complicitat, perquè ja sabia com 
i gràcies a què funcionaven els comandaments a distància.

—Posaré la calefacció al màxim, fa molt de fred aquesta nit.
—Per això m’he abrigat tant.
—Sí, és veritat, vas molt abrigada.
—Som a la tardor, i a menys d’un mes perquè comenci l’hivern.
—Ei, Mila, jo..., jo voldria alguna cosa de tu, encara que segurament 

amb el que et demanaré alteri la teva vida.
—Què és el que vols de mi? Perquè t’asseguro que ja estàs alterant 

la meva vida.
—De debò que estic alterant la teva vida? —En Pol es va posar tan 

content que semblava una criatura a qui han regalat la joguina que més 
desitja.

—És clar que estàs alterant la meva vida!, des del dia en què ens vam 
retrobar. 

Malgrat que la Mila, en aquell moment, anava per camins diferents 
als d’en Pol, li semblava increïble que pensés que no era una persona 
important en la seva vida, després de tot el que havien viscut junts en la 
seva adolescència i joventut.

—Vols prendre alguna cosa abans de marxar? Podem entrar a la clí-
nica i fer un cafè o un te.

—D’acord. Prenem alguna beguda calenta per evitar que el fred 
se’ns fiqui als ossos.
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En Pol va realitzar un quants intents desesperats per demostrar a la 
Mila que no volia que la cita s’acabés. Ofegat en una timidesa que li 
impedia expressar-se obertament, es va inventar mil i una excuses per 
mantenir-la al seu costat. I la Mila, veient que no s’atrevia a declarar-li 
obertament les seves intencions i treure-la de dubtes, es va sentir frus-
trada i va refusar correspondre a les seves indirectes i insinuacions per 
prudència, fins a estar segura de saber el que realment tenia en ment. 
Si la seva intenció era ser més que un amic, la Mila es veuria en una 
situació incòmoda i compromesa, i això era justament el que intentava 
esquivar, tot i que, estranyament, en el més profund del seu cor, ho es-
tigués desitjant, manifestant així una de les múltiples contradiccions en 
què de vegades ens submergeix l’amor. 

Van entrar a la clínica i, en una breu visita guiada, en Pol va mostrar 
a la Mila la resta de sales i la zona de darrere de les consultes. Quan van 
tornar a la sala d’espera, van servir-se un cafè i un te sense teïna de la mà-
quina i van seure al sofà. Al cap de deu minuts, la Mila, que estava molt 
inquieta, va tornar a insistir que havia de marxar. En Pol la va acompa-
nyar fins a on tenia aparcat el seu cotxe i es van acomiadar amb un petó a 
les galtes. En Pol es resistia a deixar-la marxar i la Mila el mirava confusa i 
alhora extenuada, sabent que el deixava amb ganes d’allargar la cita i sense 
atrevir-se a expressar-li els seus veritables sentiments. 
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Un amor latent, que desperta a poc a poc de la seva letargia, 
encoratja l’esperit en nits en què la lluna sembla augmentar 
tres talles la seva mida habitual. La Mila no podia dormir, es 

trobava una altra vegada en la mateixa situació que en la seva última 
cita amb en Pol, no parava de donar voltes al llit. En la seva vida s’havia 
obert una forquilla temporal que la sacsejava interiorment i la transpor-
tava al passat per continuar la seva història d’amor amb en Pol des del 
mateix punt on l’havien deixat. Encara no acabava de creure’s el que li 
estava passant i s’esforçava a observar la situació des de fora, revisant 
contínuament els seus sentiments, amb la sana intenció de veure amb 
claredat el que realment estava passant i com reaccionava. El compor-
tament d’en Pol li generava certa inquietud, i dubtava de si s’acostava 
a ella per passió d’amor, per pura amistat o per qualsevol altre interès 
que ara no podia veure. Continuava sentint-se incompleta com a amiga i, 
ara mateix, pensar en passió d’amor no era més que un reflex del passat, 
ja que l’escenari era molt diferent: ja no eren uns adolescents amb una 
vida per estrenar, sinó dues persones adultes i casades, i això complicava 
molt la situació. Es va aixecar a fer-se una infusió d’herbes i va tornar 
al llit a intentar agafar el son, però va fracassar de nou en el seu intent. 
La Mila no sabia a quina filosofia acollir-se en aquestes circumstàncies 
perquè, en quinze anys de matrimoni, mai havia hagut d’enfrontar-se 
a res d’igual. Si atribuïa al destí la seva trobada amb en Pol, donava per 
fet que la vida els estava regalant una segona oportunitat per aclarir el 
distanciament sense comiat, i encara que la fascinés la idea, no sabia 



90

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

90

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

com explicar la forta inclinació que continuava sentint, ni trobava una 
resposta a cadascuna de les preguntes que se li acumulaven al cap: per 
què no ho havien superat?, què els va quedar pendent de fer?, què ha-
vien oblidat dir-se?, quina prova havien de passar per la qual no havien 
passat abans?, es tractava de l’amor de la seva vida i no se n’havia adonat 
fins ara?

Cada hora que passava, l’estat anímic de la Mila anava oscil·lant en 
una corba sinusoidal. Els seus alts i baixos alimentaven la dualitat de pen-
saments, uns guiats per la ment i altres pel cor. La ment analitzava els seus 
pensaments i bressolava el desànim, que la induïa a creure que el destí es 
burlava d’ells. En canvi, el cor, que no tenia filtres, alimentava els instants 
àlgids i feia que abandonés el victimisme innocent i trobés una explicació 
en què actués el lliure albir. Llavors la Mila creia que, encara que ells dos 
no haguessin buscat conscientment trobar-se, en algun moment de des-
esperació ho havien desitjat amb tanta força que es va gravar en les seves 
ments com una ordre que ara acataven sumits en la inconsciència. 

Ja clarejava i a la Mila li semblava estar dins d’un somni del qual tard 
o d’hora despertaria per adonar-se que el que estava experimentant era 
fruit de l’emoció del moment i que tot havia tornat al seu curs normal, 
encara que era conscient que la seva vida mai més tornaria a ser com 
abans. 
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La història de la Mila i en Pol començava a decantar-se clarament 
cap a un accident més apassionat que fraternal, sense que cap 
dels dos pogués posar-hi fre. Dilluns al matí, la Mila va rebre un 

nou missatge per WhatsApp de l’Andrea, que, a més de ser la seva amiga 
i editora, s’estava convertint en la seva fidel confident. 

3 de desembre

A: Hola, Mila!!! 12:25

M: Andrea! 12:30

M: Com estàs? 12:30

A: Bé! 12:30

A: M’agradaria començar a treballar en el teu pròxim llibre 12:30

A: Fixem una data per veure’ns 12:30

A: Et sembla bé d’aquí a un parell de mesos? 12:30

M: Sí, és clar! 12:31

A: Com ho tens el dissabte 2 de febrer? 12:31

A: Et convido a dinar 12:31

M: Fantàstic!! 12:31

M: Ho anoto a l’agenda 12:31

A: Com portes el llibre?? 12:32

M: Ja tinc un esbós general de la història 12:32

M: Ara començaré a desenvolupar idees 12:32
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A: A veure si el dia del dinar em portes uns quants capítols 12:33

M: Et portaré el que tingui 12:33

A: D’acord 12:40

A: Saps alguna cosa d’en Pol? 12:40

M: Ahir vaig sopar amb ell una altra vegada 12:42

A: Què??? 12:42

A: Mare meva! 12:42

M: Ens hem de posar al dia 12:43

M: I amb un parell de sopars no ho aconseguirem 12:43

A: Sopar dues vegades tan seguides 12:44

A: Ja no sembla que es tracti només d’amistat 12:44

A: Potser vol alguna cosa més!!! 12:44

M: Sí, sé que vol alguna cosa més 12:45

M: Però no va arribar a concretar què 12:45

A: Continua explicant més coses de tu i en Pol 12:46

M: T’interesses molt per la meva relació amb en Pol 12:47

A: Vaig estar present en el retrobament 12:47

A: I vaig notar el que sentíeu 12:47

A: Ara estic enganxadíssima a la història 12:48

M: Vaja! 12:48

M: Entenc 12:48

M: La veritat és que em va bé explicar-t’ho 12:48

M: És un alleujament 12:48

M: Ets l’única que ho sap 12:48

M: I explicar-ho a través del WhatsApp 12:48

M: És com parlar en silenci 12:49

M: Com si no sortís del meu cap 12:49

M: I es quedés guardat en secret 12:49

A: A mi m’agrada que m’ho expliquis 12:49

A: És una història molt bonica 12:49

A: I no penso explicar-ho a ningú 12:49

A: Ni tampoc emetre cap judici de valor perquè estiguis casada 12:49
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M: Doncs, mira, és curiós com ho veig tot ara de diferent 12:50

A: Els records es tornen utòpics amb el pas dels anys 12:50

M: No em refereixo a això 12:51

M: En aquella època se m’escapaven detalls que ara veig clarament 12:51

M: Crec que en Pol ha tornat a la meva vida perquè recordi 12:52

M: Em fixi en els detalls 12:52

M: I entengui tot el que va passar 12:52

A: A veure, explica’t!! 12:53

M: Ahir a la nit vam estar al port 12:53

M: En Pol volia ensenyar-me el seu veler 12:53

M: I aquell lloc em va transportar al passat 12:53

M: Concretament a la nit en què em va deixar conduir el seu cotxe 12:54

M: Jo encara no tenia carnet de conduir 12:54

M: Ell es va proposar demostrar-me que conduir era fàcil 12:55

M: I jo, en comptes de trepitjar el pedal del fre, vaig trepitjar el pedal 
de l’accelerador… 12:55

M: Déu meu! 12:56

M: Vaig donar un cop contra el ferro que sostenia l’aparador d’una 
botiga!! 12:56

A: Us vau fer mal? 12:57

M: Nooo! 12:57

M: Ni li vaig destrossar el cotxe 12:57

M: Ni vaig fer malbé l’aparador 12:57

M: Però em vaig espantar molt 12:57

A: Normal que t’espantessis!! 12:58

M: I perquè no agafés por a conduir 12:58

M: En Pol va insistir en que portés el cotxe fins a casa 12:58

A: Quina aventura, no? 12:59

M: Sí, tota una aventura 12:59

A: I quins detalls veus ara que abans no veies? 13:00

M: Doncs com crèiem l’un en l’altre 13:01

M: Com confiàvem l’un en l’altre 13:01
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M: Com de bojos estàvem l’un per l’altre 13:01

M: I que ximples vam ser deixant escapar l’ocasió 13:01

A: Encara no recordes el motiu del distanciament? 13:02

M: Començo a recordar alguna cosa vagament 13:03

M: M’està costant molt 13:03

M: No sé com he pogut oblidar-lo! 13:03

A: Ha passat molt de temps 13:04

A: No crec que ho hagis oblidat 13:04

A: Ha de ser-hi, en les profunditats de la teva ment 13:04

A: Ja anirà sortint a l’exterior, no t’amoïnis 13:04

M: Quan penso en ell, no recordo res trist 13:05

A: Potser perquè no hi va haver comiat? 13:06

A: I perquè ets una dona sensible i molt forta alhora 13:06

M: Tampoc recordo haver-me plantat com una bleda a esperar-lo 13:07

A: Vas continuar vivint la teva vida sense ell 13:07

A: I no t’ha anat gens malament 13:07

M: Doncs ara estic feta un embolic! 13:08

M: Crec que tinc aquest assumpte sota control 13:08

M: Però, per moments, se m’escapa de les mans 13:08

M: Et deixo, Andrea, segueixo treballant 13:09

A: D’acord! 13:09

A: A veure si em portes un bon esborrany 13:09

M: Ho intentaré! 13:09
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4 de desembre

P: Ja estàs creant? 11:19

M: Holaaa! 12:08

M: Sí, des d’aquest matí 12:08

M: I tu, ja ets a l’hospital? 12:08

P: Sí, des de ben d’hora 12:09

M: Em vaig deixar l’ampolla de vi!!! 13:29

P: És veritat!!!! 13:43

M: No se m’oblida, ho tinc al cap 13:50

M: Quan pugui escapar-me t’aviso i em passo a buscar-la 13:50

P: Tu manes!!! 14:51

P: Tu digue’m quan pots escapar-te i fet 14:53

M: Aquesta setmana estic fora del 6 al 9 de desembre 23:15

M: Si et va bé, ens veiem el proper cap de setmana 23:15

P: Estic fora aquest cap de setmana i el proper també 23:25

M: Doncs jo el següent ja no puc 23:26

M: I després venen les festes de Nadal 23:26

P: Nooo! Quina ràbia! 23:27

M: Ja no som uns adolescents 23:27

M: No tenim tant de temps lliure! 23:27

P: No, i la feina ens ofega 23:27
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M: Serà millor que t’emportis l’ampolla al vaixell 23:28

M: Així la propera vegada tindrem vi per beure 23:28

P: Molt bé! 23:28

M: Mai se sap… 23:29

M: Amb el vaivé del vaixell i el vi potser m’il·lumino… 23:29

M: I esbrino com funciona això de percebre a distància sensacions i 
emocions 23:29

P: La creativitat és molt espontània!!! 23:30

M: Cert! 23:30

P: I quan serà aquesta pròxima vegada? 23:30

M: Doncs, tal com tenim les agendes 23:31

M: Serà l’any que ve! 23:31

P: Serà molt dur estar un any sense veure’t! 23:31

P: Hahaha! 23:31

M: Hahaha! 23:31

M: Bé, sempre ens quedarà el WhatsApp 23:31

P: Sí, encara sort que ara hi ha aquesta aplicació 23:32

P: Abans no teníem res d’això 23:32

M: Bona nit, Pol! 23:33

P: Bona nit, Mila! 23:34

5 de desembre

P: Bon dia, Mila! 11:05

M: Bon dia, Pol! 11:46

P: Ei, Avisa’m quan vinguis a la ciutat 14:10

P: Encara que no sigui cap de setmana 14:10

M: D’acord 14:10

M: T’avisaré amb temps perquè no toquis l’agenda 14:10

P: Fantàstic! 14:18

P: Em ve de gust estar amb tu! 14:18

M: I a mi! 14:19

M: A més de gaudir del plaer de la teva companyia 14:19
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M: Hem de explicar-nos com va el nostre experiment 14:19

P: Doncs és veritat!!! 14:21

M: Jo començo a notar, per dir-ho de manera poètica 14:23

M: Petites pertorbacions en la força 14:23

M: Només necessito la teva confirmació 14:23

P: Déu meu!!! 15:01

P: La força!!! 15:01

M: L’última vegada que vam parlar em va donar la sensació que no 
t’agrada que puguin percebre les teves emocions i sensacions 15:39

M: No es perceben pensaments 15:40

M: Només emocions i sensacions 15:40

M: A més, el control de la teva ment és teu en tot moment 15:41

M: Tu decideixes sobre qui col·loques l’antena 15:41

M: I què deixes entrar i sortir 15:41

P: Ups! 15:57

P: No, no és això 15:57

P: És que el que no entenc m’espanta 15:57

M: D’acord! 16:05

M: Doncs perquè no et faci por 16:05

M: T’ho aniré explicant a poc a poc 16:05

M: Com més en saps, més màgic és tot... 16:05

P: Això, això, jo necessito informació!!! 16:26

M: Aquest experiment ja l’he fet amb els meus parents més propers 17:32

M: I funciona 17:32

M: Cèl·lules compartides comunicant-se entrellaçades més enllà del 
que sabem 17:32

M: Però tu no ets parent meu 17:32

M: I, no obstant això, hi ha connexió 17:33

M: Em comunico amb tu 17:33

M: Això és el que estic investigant 17:33

M: Amb el teu permís, és clar 17:34

M: Però necessito la teva confirmació 17:34
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P: Si ja et vaig dir que accepto encantat ser el teu conillet d’Índies!!! 19:04

M: Ei! 19:23

M: Que també m’agrada estar amb tu 19:23

M: Ets una agradable companyia 19:23

P: A mi m’agrada molt estar amb tu!! 19:57

P: Avui no em facis gaire cas 20:01

P: Estic molt cansat!! 20:01

M: I això?? 20:03

P: M’ha tocat extirpar ronyó i glàndules suprarenals 20:04

M: Que malament que sona això!! 20:04

P: Sí, una mica 20:04

M: Què li ha passat perquè li hagis hagut de fer això? 20:06

P: Un accident 20:06

P: Ja t’ensenyaré com ho faig, és fusteria i tapisseria 20:06

M: No, és igual, deixa-ho córrer, no m’interessa saber-ho 20:06

P: Saps què estic escoltant ara mateix? 20:09

M: No, digue’m què escoltes!! 20:09

P: Say What You Want, de Texas 20:10

P: Recordes aquesta cançó? 20:10

M: Sííí!!! 20:10

P: És dels anys noranta 20:11

M: De la nostra època jove 20:12

P: Ja no som tan joves!! 20:18

P: Però bé, com els bons vins!! 20:18

M: No et queixis 20:19

M: Que els anys no t’han tractat tan malament 20:19

P: Gràcies!! 20:20

P: Ei, tu tampoc et pots queixar!!! 20:21

P: Ets l’enveja de moltes dones!!! 20:21

P: Moltes voldrien estar com tu!!! 20:21

M: Caram, això què és??? 20:22

M: Que encara no ha arribat la primavera! 20:22
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P: De petit em van dir que no digués mentides 20:28

P: Així que he de dir sempre la veritat 20:28

M: Doncs moltes gràcies, sincer 20:33

M: Si dius sempre la veritat 20:33

M: No et creixerà el nas com a en Pinotxo 20:33

P: Nooo!! 20:50

M: Doncs jo he estat… 21:58

M: Soc… 21:58

M: I sempre seré… 21:58

M: Tan transparent com l’aigua 21:58

M: El que veus és el que hi ha 21:58

M: Bona nit, conillet d’Índies! 21:58

P: Bona nit, guapa!!!! 21:59

P: Ja tinc guardada l’ampolla de vi!! 21:59

M: Al vaixell? 21:59

P: És clar!!! 22:00

M: Ja portaré les copes 22:00

P: D’acord! 22:01

M: Fins aviat! 22:01

P: Bona nit!!! 22:01
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La Mila va aprofitar els quatre dies que se n’anava fora per avançar 
més capítols del seu tercer llibre. S’havia instal·lat a la casa de 
camp que la família va heretar dels avis, una casa antiga de tres 

plantes construïda amb pedra i fustes de cirerer, pi i roure, i que havia 
estat reformada mantenint el seu estil rústic. La casa estava situada en 
un lloc privilegiat sobre un altiplà, enmig d’una vall entre muntanyes 
i envoltada d’un camp d’herba. La Mila s’havia acomodat a l’estudi 
del primer pis, una habitació amb un foc a terra i un enorme finestral 
que deixava entrar la llum del dia i oferia unes vistes que transmetien 
assossec i tranquil·litat. Es llevava molt d’hora, amb la primera llum de 
l’alba, i abans de començar a treballar, es concentrava uns minuts obser-
vant la mateixa estampa diària: les muntanyes nevades, el camp gebrat 
i una espessa capa de boira, que semblava baixar de les muntanyes i 
convertia els cims en illes solitàries que envoltaven la casa. A mesura que 
avançava el dia, la boira es convertia en boirina i s’instal·lava entre el cel 
i la terra fins que s’esvaïa del tot. L’alba, en aquelles terres altes que la 
Mila coneixia tan bé, posseïa quelcom de molt especial que la convidava 
a treure el costat més salvatge que guardava al seu interior.

Diumenge va ser el seu últim dia d’estada a la casa de camp i li va 
passar una cosa que va marcar un precedent i, encara que l’esperava 
amb ànsia, va ser una grata sorpresa que la va trobar emocionalment 
desarmada. Des de feia un cert temps sentia en Pol al seu cor i feia 
poc que havia començat a notar ressons gairebé imperceptibles d’una 
presència en la distància que juraria que era d’en Pol, però encara 
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necessitava la seva confirmació. Aquell matí, la Mila estava molt con-
centrada escalant les elevades cúspides de la seva imaginació a la recerca 
de la inspiració quan, de sobte, va notar la presència d’en Pol d’una 
manera tan real com si es tractés d’una fragància que envaïa el seu 
espai vital i, quan va tancar els ulls, va poder veure el seu rostre ní-
tidament. El rellotge que penjava de la paret marcava les 11.30 h. 
Amb prou feines podia respirar, la persistència de la invisible, suau 
i deliciosa presència d’en Pol era de tal magnitud que quan va voler 
reprendre la seva activitat li va ser impossible. Va haver d’esperar que 
la sensació cessés completament. Llavors es va afanyar a introduir al 
bloc de notes del seu mòbil el dia i l’hora, més una breu descripció del 
que havia passat, sense oblidar-se de les sensacions que havia experi-
mentat. Es va prendre uns minuts per reflexionar sobre el que havia 
passat. Encara profundament impressionada i amb una extraordinària 
il·lusió, va pensar que, si la seva hipòtesi era certa, a les 11.30 h, en 
Pol havia concentrat el seu pensament en ella amb tot el seu esforç i, 
en sincronia i a centenars de quilòmetres de distància, ella ho havia 
percebut com sensacions. Si en Pol li confirmava l’experiència i el dia 
i l’hora coincidien, llavors l’experiment estava funcionant i ja no hi 
havia marge per al dubte. La Mila no parava de pensar que només 
podia tractar-se d’amor, de l’autèntic, del sublim i pur, ja que és l’únic 
sentiment que som capaços de percebre que transcendeix la distància i el 
temps. En aquell moment, va ser conscient que només l’amor que tots 
dos continuaven tenint-se era capaç de fer aquest miracle i que aquella 
experiència provava la validesa del sentiment que els vinculava des 
que eren uns adolescents. Estava tan entusiasmada amb el que havia 
experimentat que només tenia ganes de deixar-se portar i gaudir del 
moment, així que va donar per conclosa la seva jornada laboral. Es va 
passar la resta del dia passejant pels prats alpins que envoltaven la casa. 
Cada vegada que inspirava aire fresc, tancava els ulls i veia la cara d’en 
Pol, i quan l’expulsava, somreia amb la mà posada al cor. El seu món 
s’havia tornat molt més bonic des que ell havia tornat. 

Al cap de dos dies d’haver tornat a casa, la Mila va anar a la ciutat a 
consultar llibres en biblioteques especialitzades per documentar-se i ac-
tualitzar els seus coneixements sobre el que havia experimentat a la casa 
de camp. Aquell matí, també tenia la necessitat imperiosa de veure en 
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Pol i explicar-li personalment el que li havia passat perquè li confirmés 
o desmentís si hi havia estat implicat. 

12 de desembre

M: Bon dia! 08:50

P: Bon dia!!! 10:02

M: Estic en una biblioteca 10:03

M: A prop de l’Hospital Clínic 10:03

M: Si et ve de gust fer un cafè 10:04

M: I pots escapar-te 10:04

M: Avisa’m 10:04

P: A veure si acabo aviat 11:14

P: I et faig un truc 11:14

M: Fantàstic! 11:16

P: On ets, Mila??? 12:36

P: T’estic trucant al mòbil 12:36

P: Ara tinc un forat 12:36

P: No triguis 12:37

P: Només disposo d’una hora 12:37

M: Ho sento 12:40

M: Tenia silenciat el mòbil 12:40

M: Acabo de veure la trucada perduda i el missatge 12:40

M: Vaig cap allà 12:40

La Mila va anar a trobar-se amb en Pol, que l’esperava a la terrassa d’un 
bar, al costat de l’hospital on treballava, prenent el sol d’una tardor que, 
en unes setmanes, donaria pas a un fred hivern. 

—Com estàs? —En Pol es va aixecar de la cadira per agafar la Mila 
pel braç i fer-li un petó a cada galta. 

—Bé. Com t’he dit abans, era a prop d’aquí i em venia molt de gust 
veure’t.

—Genial, si puc, m’escapo. Què et ve de gust prendre?
—Una infusió de fruites del bosc.
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—D’acord, espera’m aquí un moment. 
En Pol va entrar al bar a demanar un cafè i la infusió. Havia deixat 

la Mila tremolant i tractant de posar ordre al seu cap: deixar-se portar o 
no deixar-se portar. Sí, és clar que sí es deixava portar. La impulsivitat li 
brindava l’oportunitat de viure noves experiències i, contrarestada amb 
el seu seny, que l’estirava perquè tornés a la seva òrbita, la situava en 
un lloc equilibrat, recordant-li que les trobades amb en Pol estaven bé, 
sempre que no oblidés que el seu vincle havia de ser només amistós. I 
encara que ara li costava discernir la fina línia que separava la seva amis-
tat del seu amor, es va esforçar per contenir l’emoció que l’embriagava 
per dins, mostrant-se sencera i relaxada davant seu.

—Necessitava veure’t, Pol. M’ha passat una cosa extraordinària i te 
l’he d’explicar. 

—Va, explica-me-la! Em tens en suspens.
—Doncs, mira, diumenge al matí estava treballant, molt, però que 

molt concentrada i, de sobte, et vaig notar, vaig sentir la teva presència 
—explicava la Mila exhibint un somriure serè i una brillantor especial 
en els ulls.

—Això a quina hora va ser? —li va preguntar en Pol, estranyat.
—Cap a les 11.30 h del matí. Ho tinc anotat. Va ser al·lucinant, vaig 

sentir que eres al meu costat i, quan tancava els ulls, veia la teva cara. 
Recordes què estaves fent a aquella hora?

—Doncs ara no recordo què estava fent diumenge a aquella hora. 
La distracció d’en Pol va fer decaure l’ànim de la Mila, que comen-

çava a pensar que s’havia precipitat.
—Fa temps que investigo aquestes sensacions que percebo en la dis-

tància i que no són locals. 
—Què vol dir que no són locals? 
—La intuïció ens diu que, per moure aquesta tassa —va fregar deli-

cadament amb els dits la tassa d’infusió que hi havia damunt la taula—, 
primer he de tocar-la o dir-te a tu que la toquis per mi, és a dir, o la 
toco jo directament o em busco un intermediari que ho faci per mi, en 
aquest cas tu. Només puc influir en allò que tinc a prop i puc tocar, a 
això em refereixo amb una acció local. I el que va passar diumenge vul-
nera aquest principi de localitat i, per tant, va en contra de la intuïció.

—De debò? —En Pol no sabia com reaccionar davant del que estava 
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sentint, i l’èmfasi amb què la Mila s’explicava l’havia deixat en estat 
irresolut.

—Sí. Diumenge et vas comunicar amb mi sense necessitat de cables 
ni ones! No és meravellós? I el fet que establim contacte sense tocar-nos 
i sense necessitat d’intermediaris vol dir que estem entrellaçats.

—Què vol dir «estar entrellaçats»?
—Doncs que estem connectats d’una manera molt especial, tan 

especial que no importa ni el temps ni la distància que ens separi. 
Consultant diversos llibres, he sabut que aquest tipus de connexió es 
coneix, encara que, ara per ara, no se sap ben bé com funciona; el que 
em va passar diumenge és una prova fefaent per a mi, i ara, apel·lant 
a la teva sinceritat, necessito que em diguis si ha estat així o si, per 
contra, m’estic equivocant. És possible que veiessis alguna cosa que et 
recordés a mi o estiguessis amb algú que et va parlar de mi o, simple-
ment, pensessis en mi?

—Doncs, no ho sé, ara no me’n recordo. 
En Pol encara no estava preparat per sincerar-se fins a aquest nivell i 

explicar a la Mila que, de tant en tant, pensava en ella amb vehemència.
—Et diré el que farem: anirem apuntant el dia i l’hora, i el que no-

tem. En aquestes anotacions s’ha de diferenciar si ho provoca un mateix 
o ho sent de l’altre. Jo faig servir un codi per recordar-me’n: si soc jo la 
que nota la teva presència, escric les inicials PM (de Pol a Mila), i si soc 
jo la que ho provoca, escric MP (de Mila a Pol). Al costat de les inicials 
escric la data, l’hora i una breu descripció del que he notat. 

—D’acord, però podem fer-ho una setmana sí i una altra no, perquè 
l’experiment sigui vàlid.

—Com vulguis, però per a mi l’experiment ja és vàlid perquè jo no 
t’aviso quan ho estic provocant i tu tampoc.

—D’acord. Ara me n’he d’anar.
—Sí, d’acord. Anem-nos-en. 

12 de desembre

P: Avui no val, oi? 23:21

M: Doncs no ho sé 23:21

M: M’has dit una setmana sí i una altra no 23:21
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M: No sé si acabar amb aquesta setmana i la que ve, no 23:22

P: Ok 23:34

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:34 h

M: M’acabes de fer una videotrucada? 23:34

P: Ho sento 23:34

P: Ha estat un errada tècnica 23:34

M: Bé, com quedem? 23:35

M: Comptem aquesta setmana com a vàlida 23:36

M: I anem anotant dades 23:36

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:36 h

M: M’acabes de trucar un altre cop?? 23:36

P: Ho sento 23:36

P: No en facis cas 23:36

P: Se me’n van els dits 23:36

P: Anem anotant dades 23:36

P: Però avui no compta 23:36

P: Comencem demà quan ens llevem 23:36

M: I la meva anotació de diumenge? 23:37

P: La guardem 23:37

P: Hem de començar junts 23:37

M: D’acord!! 23:37

M: Doncs comencem demà 23:38

M: Bona nit!! 23:38

P: Bona nit, princesa!! 23:40

M: Princesa?? 23:40

P: Sí, per a mi ets una princesa!! 23:40

M: Vaja! 23:41

M: Me’n vaig al llit amb un somriure enorme 23:41

M: Gràcies! 23:41
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La Mila va pensar que ja era tard per fer-se enrere i, encara que frenava 
els seus impulsos per no tenir clar quin tipus de relació mantenia amb 
en Pol, les ganes de seguir endavant amb el seu experiment i descobrir 
alguna cosa nova, desconeguda i interessant, podien més que deixar-ho 
córrer. 

Fins aquell moment, no havia viscut mai res d’igual i l’espantava el 
que podia arribar a sentir. Exteriorment no se li notava, però interior-
ment començava a formar-se una espècie de cicló que la sacsejava fins 
al moll de l’os i que, per moments, li ennuvolava la ment i la induïa a 
viure intensament, sense que les conseqüències que impliqués li impor-
tessin poc o molt. Notava que el seu afecte cap a en Pol creixia i que 
cada vegada li costava més continuar amb la vida que havia mantingut 
fins aleshores. No obstant això, quan no podia contenir la passió que 
aflorava dels seus veritables sentiments, deixava de comunicar-se amb 
ell durant dies. Era l’única manera de calmar el frenesí que li produïa 
tornar a tenir en Pol a la seva vida. 
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En Pol no tenia notícies de la Mila des de feia dies i va decidir 
enviar-li un missatge per WhatsApp.

17 de desembre

P: Hola, guapa!!! 18:41

P: Com estàs? 18:41

M: Hola, Pol!! 18:42

M: Bé, i tu? 18:42

P: Molt cansat 18:42

P: M’he passat tot el matí a quiròfan! 18:42

M: Déu meu! 18:43

M: A quanta gent has operat avui?? 18:43

P: He perdut el compte!!! 18:44

P: És la meva bona acció del dia 18:44

M: Vaja! 18:45

M: Els pacients estaran contents, oi? 18:45

P: No s’han adonat de res 18:45

P: Estaven sedats 18:45

P: Però sí 18:45

P: A partir d’ara estaran més contents 18:45

M: Me n’alegro 18:45
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M: Han estat moltes hores de quiròfan!! 18:45

P: Hem posat en pràctica un nou sistema en cirurgia 18:49

P: Realitat augmentada i tres dimensions 18:49

M: Això sona molt futurista!! 18:49

P: Doncs sí, ho és!! 18:49

M: Mare meva! 18:50

M: No pares! 18:50

P: Sí, és un no parar! 18:50

M: Bé, jo també estic treballant 18:52

M: I des de ben d’hora 18:52

P: Vaja! 18:53

M: Com portes el nostre experiment? 20:22

P: Vaig anotant coses! 20:48

M: Fantàstic 20:49

M: Jo també vaig anotant coses 20:49

P: Ja en tinc unes quantes 20:49

M: Jo també en tinc unes quantes 20:50

M: Després de festes hem de quedar 20:51

M: I ens intercanviem les dades 20:51

M: I qui sap… 20:52

M: Potser passes de ser un conillet d’Índies a un “mus” 20:52

M: No sé si la paraula “musa” té masculí! 20:53

P: Això seria genial!!! 22:23

P: Vull progressar!!! 22:23

M: Bé, ja ho veurem 23:03

M: Depèn de si has fet bé o no els deures 23:03

P: Ups!!! 23:04

M: Hahahaha! 23:05

P: Hahaha 23:05

Després de la seva última conversa per WhatsApp, la Mila i en Pol van 
continuar prenent nota de les vegades que sentien les seves respectives 
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presències. Aquell senzill experiment s’havia convertit en un innocent 
i excitant joc que els mantenia units en la distància. Durant les festes 
de Nadal es van dedicar plenament a les seves famílies i tan sols es van 
enviar missatges de felicitació per Nadal i Cap d’Any, sense deixar de 
comunicar-se de manera extrasensorial en els seus moments a soles. 

109
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Començava un nou any, una volta més de la Terra al voltant del 
Sol que se sumaria a les seves vides. La Mila i en Pol van deixar 
passar gairebé un mes fins a reprendre les seves converses per 

WhatsApp.

14 de gener

P: Bon dia, princesa! 10:15

M: Hola, Pol! 12:25

M: Soc a la ciutat 12:25

M: He pensat que et podia anar a veure 12:25

M: Però no em dona temps 12:25

M: Aquesta setmana assisteixo a un congrés 12:26

M: De dilluns a dijous, quatre hores diàries 12:26

P: Vaja! 15:03

P: Quina llàstima! 15:03

M: A veure si puc la setmana que ve! 15:37

P: Intenta-ho, si us plau! 15:39

M: Sí, és clar! 15:49

M: Petons 15:49

P: Petons 20:50

M: Ara acabo! 22:42

P: Ha anat bé? 23:30
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M: Sííí!!! 23:32

M: M’està agradant molt 23:32

P: Me n’alegro! 23:32

P: I de què va el congrés? 23:32

M: De ment subconscient 23:33

P: Vaja! 23:33

P: Sona interessant! 23:33

M: Ja t’explicaré com ha anat 23:33

M: Bona nit! 23:33

P: Bona nit 23:34

P: I descansa! 23:34

M: Sííí! 23:34

M: I tu també! 23:34

En les setze hores que va durar el congrés, la Mila va aprendre mol-
tes coses sobre la ment subconscient, des de diferents perspectives que, 
afortunadament, no s’ajustaven a les pautes tradicionals. A més, li va 
servir per adonar-se que existien persones al món que vivien experièn-
cies extrasensorials similars a les seves. Això va fer que se sentís menys 
estranya. Havia descobert que formava part d’una aliança que creia en 
la màgia perquè l’experimentava diàriament i que, igual que ella, buscava 
respostes creatives i agosarades, més enllà del cànon oficial i acceptat. 
El contingut de les ponències va enriquir molts aspectes de la seva vida, 
va trobar muses en què inspirar-se i un filó literari per explotar, d’acord 
amb els temes de què tractava en els seus llibres. La Mila estava tan entu-
siasmada amb el congrés que va oblidar-se per complet de comunicar-se 
amb en Pol de manera extrasensorial, i en Pol, que s’estava acostumant a 
sentir-la en la distància, la va trobar molt a faltar. Durant aquest temps, 
en Pol també es va adonar que necessitava confessar el que sentia a la 
Mila i, després del cap de setmana, no va dubtar a reprendre les seves 
converses amb ella. 
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21 de gener

P: Hola, guapa!!! 21:25

P: Com va anar el congrés? 21:25

M: Holaaa! 21:25

M: Molt bé, molt interessant 21:25

M: Saps el que més m’ha impressionat?? 21:26

P: Què??? 21:26

M: Saber que el cor genera un magnetisme molt més potent que el 
del cervell! 21:26

M: Ens comuniquem amb el cor! 21:27

M: Que bonic, oi? 21:27

P: Ostres! 21:38

P: Se m’ha posat la pell de gallina!!!! 21:38

M: De debò? 21:39

M: Bé, jo també em vaig emocionar en sentir-ho 21:39

P: Doncs sí, de veritat!!! 22:40

P: M’agrada!!!! 22:41

M: Tots pensem que ens comuniquem amb el cervell 22:42

M: I resulta que ho fem amb el cor 22:42

P: Jo no sé que és… 22:43

P: Però sí que noto alguna cosa 22:43

P: I si això que noto es transmet a través del cor 22:43

P: Doncs és molt bonic 22:43

P: De veritat!!!! 22:43

M: Sí, és molt més poètic 22:43

P: M’agrada molt aquesta connexió amb tu 22:48

P: O com sigui que es digui 22:48

M: Sí, és bonic sentir-la 22:49

22 de gener

P: Això és estirar més el braç que la màniga! 00:25

M: Què? 00:26
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P: Que m’agradaria tenir una conversa amb tu ara mateix! 00:27

M: I què t’ho impedeix? 00:27

M: Estàs de guàrdia? 00:27

P: No, demà estic de guàrdia 00:28

P: Ara aniré a reposar 00:28

P: Però sense il·lusió!!! 00:28

M: Per? 00:28

P: No en tinc gaires ganes 00:29

P: Però és el que toca! 00:29

M: Anar a dormir? 00:29

M: No t’entenc 00:29

M: Vols parlar per telèfon? 00:29

P: No, ara he d’anar a descansar 00:31

P: Demà m’esperen moltes hores de treball sense parar 00:31

M: Llavors ves a descansar 00:31

P: Demà et dic alguna cosa 00:31

P: A veure si podem whatsappejar una estona 00:31

M: D’acord! 00:31

M: Bona nit, rei 00:32

P: Això del dia a dia no m’acaba d’agradar 00:34

P: Sort que ets amb mi 00:34

P: M’encanta que siguis aquí, a l’altra banda 00:34

M: Soc la teva amiga 00:35

M: I seré sempre al teu costat 00:35

P: Guapa!!! 00:36

P: Bona nit! 00:36

M: Bona nit! 00:37

M: Descansa i agafa forces! 00:37

M: Hola! 18:24

M: Saps que des d’ahir a la nit em tens en suspens? 18:24

M: A mi també m’agrada molt que siguis aquí 18:26
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M: I encara que no entenc res del que està passant 18:26

M: M’agrada sentir-me connectada a tu 18:26

P: Has de entendre-ho tot? 20:29

P: Ets pitjor que jo! 20:29

P: Com estàs? 20:40

P: Com t’ha anat el dia? 20:40

M: Bé, ara més relaxada 20:41

M: I tu, com estàs? 20:41

P: Ara sembla que ens deixen tranquils 20:42

P: A veure si podem sopar d’una tirada sense que ens tallin 20:42

M: Hi ha gaires urgències? 20:42

P: Molts casos 20:42

P: Però cap de realment important 20:42

M: Ja, res greu 20:43

P: Sí 20:44

M: Bé, doncs bon profit! 20:45

P: Ostres, avui no sopo! 21:11

P: Em diuen que hi ha una altra urgència! 21:11

M: Vaja… 21:19

M: A veure si es calma i et donen un respir 21:19

23 de gener

P: Bon dia, guapa! 10:06

M: Bon dia, Pol! 10:07

P: Com va el procés creatiu? 10:08

M: Bé 10:10

M: I tu, com estàs? 10:10

M: Com va anar ahir? 10:10

M: Devies arribar esgotat! 10:10

P: Ahir va ser un no parar 10:11

P: Fins ben entrada la matinada 10:11

M: Mare meva! 10:11
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P: Però ja s’ha acabat 10:11

M: I avui descanses? 10:11

P: Descansaré a la tarda 10:13

P: Ara estic a la consulta de l’hospital fins a les 14 h 10:13

P: Dimecres tinc consulta al matí 10:14

P: I a la tarda a la clínica 10:14

P: Quina vida més trista! 10:14

M: Què fas d’aquí a dos divendres? 10:15

P: Suposo que treballaré fins a les 21:30 h, per què? 10:15

M: Perquè et rescataré i et portaré a sopar a base de sushi! 10:15

P: Sushi? 10:16

P: Mai l’he tastat! 10:16

M: No??? 10:16

M: Vaja! 10:16

M: En el teu vaixell hi ha microones? 10:16

P: Sí 10:20

M: Puc presentar-me al teu vaixell amb el sopar? 10:21

P: És clar! 10:25

P: Això estaria molt bé!! 10:25

M: Si encara no has tastat el sushi 10:47

M: No m’arrisco a portar-te a un restaurant 10:47

M: És millor fer primer un tast 10:48

M: I si t’agrada 10:49

M: Llavors anem a un restaurant 10:49

P: Em sembla genial!!! 10:54

M: Bé, segueixo treballant en el llibre 11:03

P: D’acord!! 11:09

M: M’encanta que m’enviïs missatges!!! 18:21

P: I a mi també!!! 18:26

P: Un missatge teu sempre és una agradable sorpresa 18:26

P: Una perla que em cau durant el dia i m’omple d’alegria 18:26

M: Ara sembles un poeta 18:27
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M: Desconeixia aquesta faceta teva 18:27

P: No deixis d’enviar-me missatges! 18:28

M: D’acord 18:29

M: Ei, no sé per quina raó la vida ens ha tornat a ajuntar 18:29

M: L’únic que tinc clar és que per a mi és bo 18:29

M: I, pel que em dius, per a tu també 18:29

P: I tant, sens dubte! 18:29

M: Doncs celebrem això que ens passa 18:30

M: Perquè és molt bonic!!! 18:30

24 de gener

M: Bon dia, Pol! 08:34

P: Bon dia, princesa! 08:34

M: Que tinguis un dia ben bonic! 08:39

M: Gaudeix-ne! 08:39

P: Acaba de començar molt bé!!! 08:41

M: Doncs que continuï així!!! 08:49

P: Gràcies! 08:53

M: Bona nit, guapo! 23:07

P: Bona nit, princesa! 23:08

M: Demà seré a la ciutat 23:08

M: Però vaig molt enfeinada 23:08

M: No crec que tingui temps de passar a saludar-te 23:08

P: Bé, tu avisa’m si tens algun forat 23:09

P: A veure si em puc escapar 23:09

M: D’acord, ho intentaré 23:09

P: Tu m’ho dius, tranquil·la 23:09

M: Però d’aquí a dos divendres no et lliures de mi! 23:10

P: Aquell divendres està adjudicat 23:10

P: Et seguiré cobrant l’escàner del colze! 23:10

M: Mare meva! 23:11

M: Quan em dius que em cobraràs l’escàner 23:11
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M: Se’m posen els cabells de punta!!! 23:11

P: Hahaha 23:11

M: A més, no me’n va fer un, me’n va fer quatre!!! 23:11

25 de gener

P: Ostres, llavors és més car! 00:42

M: Bon dia!!! 08:00

M: Em compraré una guardiola per estalviar 08:01

M: I portar-te a sopar fins que et pagui els quatre escàners! 08:01

P: Genial!!! 10:07

M: Holaaa! 11:00

M: Crec que puc escapar-me durant una hora i mitja 11:00

M: Com ho tens tu, ara? 11:00

P: Hola!!! 11:32

P: Ara estic fins a dalt de feina 11:32

P: Tinc molts pacients acabats d’operar! 11:33

M: Vaja! 11:34

M: Tinc marge fins a les 12:30 h 11:34

P: Si acabo abans, t’aviso 11:35

M: Tranquil, sobre la marxa!!! 11:36

P: No puc escapar-me, Mila 12:37

P: Encara em queden uns quants pacients 12:37

P: Quina ràbia! 12:37

M: No t’hi amoïnis 13:10

M: Atendre els teus pacients és prioritari 13:10

M: Ja ens veurem divendres que ve! 13:10

29 de gener

P: Bona nit!!! 21:08

P: Com va el procés de creació? 21:08

M: Holaaa! 21:11
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M: Quina punteria que tens!!! 21:11

M: Ara mateix estava repassant la ponència del magnetisme que 
genera el cor 21:11

P: T’he vist per un forat! 21:11

M: Vaja! 21:11

P: O van ser ones! 21:11

P: No ho sé 21:12

M: Crec que són ones! 21:12

P: Deu ser això! 21:12

M: I tu, com estàs? 21:12

P: Bé 21:12

M: Preparat per al sushi? 21:12

P: És clar!!!! 21:13

M: El menjar vegetarià agrada 21:14

M: El sushi és més especial 21:14

M: Si no t’agrada 21:14

M: Anem a menjar un entrepà 21:14

P: Jo crec que m’agradarà 21:16

M: Saps menjar amb bastonets? 21:16

M: O riuré una estona? 21:16

P: Crec que riuràs!!! 21:17

P: Hahaha 21:17

M: Hahaha 21:17

P: Ara busco un tutorial a YouTube 21:17

M: Jo tampoc controlo gaire 21:17

M: O sigui, que riurem tots dos 21:17

P: Acabo de trobar un manual sobre com es menja amb bastonets 21:22

M: Avui dia a YouTube hi és tot! 21:23

P: Hahaha 21:24

M: Envia’m després el tutorial i hi faig una ullada 21:24

P: D’acord! 21:24

M: Bona nit, guapo! 23:24
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P: Bona nit, princesa! 23:57

30 de gener

M: Bon dia! 08:54

P: Bon dia, matinera 08:57

M: Et sembla bé la idea d’anar al teu vaixell? 11:06

M: O prefereixes anar directament al restaurant japonès? 11:06

M: Potser t’he posat en un compromís 11:07

P: Nooo!!! 11:13

P: De cap manera 11:13

P: Anem al vaixell 11:13

P: No hi ha cap problema 11:13

P: És millor al vaixell, estarem més tranquils 11:14

P: I ens podrem intercanviar les dades sense que ens molestin 11:14

M: D’acord! 11:17

M: Divendres, sobre la marxa, ens anem coordinant 11:19

P: Mot bé! 11:20

1 de febrer

M: Holaaa!!! 14:22

P: Holaaa!!! 14:34

M: Com ens coordinem? 14:36

P: Jo crec que podré sortir a les 21 h 14:43

M: Doncs jo a les 21:30 h hi seré 14:45

P: De la clínica al port són 10 minuts 14:46

M: El meu trajecte és més llarg 14:46

P: És veritat, vens de més lluny 14:46

M: I passo abans pel restaurant 14:46

M: A recollir el menjar 14:46

P: També és veritat 14:46

M: Ei! 14:47

M: Què porto per beure? 14:47
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M: Cervesa? 14:47

P: Al vaixell hi ha l’ampolla de vi 14:47

P: La vaig posar a la nevera 14:47

M: Sushi amb vi? 14:47

M: És blanc? 14:47

P: Sí, és vi blanc 14:48

M: D’acord! 14:49

P: Com sempre que sopo amb tu, prens vi blanc! 14:49

M: Ets molt observador 14:50

P: Per això vaig guardar una ampolla per a tu 14:50

M: Bé, fins d’aquí a unes hores! 14:50

P: Ok 14:51

P: Ens veiem en una estona! 14:51
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Eren dos quarts de deu quan la Mila aparcava el cotxe al moll, 
davant el veler d’en Pol. Feia uns minuts que havia estat en un res-
taurant japonès molt concorregut recollint el menjar que havia 

encarregat hores abans per telèfon. No estava nerviosa com en les altres 
ocasions, aquest cop se sentia pletòrica i acompanyada per una increïble 
sensació de llibertat que no podia explicar-se. La Mila es va adonar que 
fins aquell moment, en totes les seves cites amb en Pol, tot fluïa en har-
monia, com si alguna mena de màgia actués dissipant tots els obstacles i 
impediments que la vida pogués posar-los al davant. En aquest escenari 
de protecció, l’ànim de la Mila creixia i li semblava que l’univers es confa-
bulava a favor d’ells i beneïa les seves innocents trobades amb tints sagrats. 

Feia uns minuts que en Pol l’esperava impacient a l’interior del veler. 
Va sortir a rebre-la i la va ajudar a saltar de l’embarcador a la coberta de 
la goleta. 

Mentre s’escalfaven al microones les tallarines, en Pol va destapar 
l’ampolla de vi que guardava per a l’ocasió i va omplir dues copes. La 
Mila anava assaborint el vi i col·locant els bols de tallarines i la safata 
de sushi a la taula, al mateix temps que explicava a en Pol els secrets 
d’aquell exòtic menjar i el per què s’amania d’aquella manera. Abans 
de començar a menjar, la Mila li va ensenyar també alguns trucs que 
havia après per utilitzar correctament els bastonets, com si fossin unes 
pinces, i evitar així que el menjar caigués contínuament al plat. Entre 
somriures i riallades, van anar tastant el menjar dels plats. El subtil frec 
de mans i les intenses mirades que s’intercanviaven van incendiar de 
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nou l’atmosfera creada entre tots dos. La Mila es va adonar que aquella 
nit en Pol l’observava discretament i molt concentrat, atenent a tots els 
seus moviments, gestos i mirades, com si estigués sospesant si la situació 
era propícia per declarar-li obertament les seves intencions.

Quan el sopar va concloure, es van asseure junts al sofà amb els seus 
mòbils a la mà. Era el moment d’intercanviar dades i comprovar si l’ex-
periment que duien a terme estava funcionant. Tots dos es van quedar 
impressionats amb l’elevat percentatge de coincidències i, mentre ana-
ven verificant-les, en Pol va aprofitar per anar més enllà de les mirades 
i, de tant en tant, fregava subtilment amb les seves mans el cabell, el 
braç i la cama de la Mila, comprovant el seu nivell de receptivitat. En 
Pol estava disposat a llançar-se i a revelar-li el que encara sentia per ella, 
assegurant-se primer de no molestar-la o violentar-la, per por que fugís 
del seu costat una altra vegada i mai més tornés a veure-la.

—Mare meva! Ens coincideixen pràcticament tots els dies —comen-
tava la Mila molt impressionada, comparant les dues anotacions.

—Sí, és increïble! Ah! I saps què? Jo, a més, vaig somiar una nit amb 
tu. Mai recordo els somnis, però aquest sí que el recordo perquè va ser 
molt, molt agradable. 

—Ah, sí? Jo també vaig somiar amb tu, però deu fer com uns quatre 
anys. Recordo que anava vestida de color lila. Em va impactar moltíssim 
aquest somni perquè normalment somiem amb el que veiem i recordem 
cada dia, i jo feia molt de temps que no et veia ni sabia res de tu, era 
impossible que estiguessis en els meus pensaments. Et confesso que ho 
vaig trobar molt estrany. Ara, però, té molt sentit, va ser un somni pre-
monitori de la nostra trobada. 

—Renoi!
—Bé, t’ha quedat clar? Et recordo que aquest experiment l’he fet 

bàsicament per a tu, que ets el que es mostra escèptic, jo no, jo crec en 
aquest tipus de connexió. I després d’haver assistit a un congrés sobre 
ment subconscient, encara més. 

—Sí que m’ha quedat clar, però hem de continuar amb l’experiment 
i seguir amb les anotacions, aquestes dades no són del tot correctes. No 
valen!, hem d’estar segurs al cent per cent.

—Com que no són correctes! No tens prou amb un 95 % de coin-
cidències?
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—És que m’agrada molt aquest joc! No vull que s’acabi. —En Pol va 
mirar d’una manera tan especial la Mila que aquesta no va poder resis-
tir-se a elevar un esglaó més el seu nivell de transparència.

—Escolta, Pol, des que has tornat a la meva vida, em recordo molt 
de la nostra època de l’institut. Estic recordant molts moments amb tu. 
Mai em va quedar clar què vam arribar a ser, amants, nòvios? —La Mila 
somreia i mirava amb les seves pupil·les dilatades als ulls d’en Pol.

—Jo també em recordo molt de la nostra època a l’institut. Jo diria 
que al principi érem amants i després ens vam fer nòvios.

—Ara, cada vegada que penso en tu, m’apareix un interrogant al cap, 
perquè no sé ben bé què va passar. No sé per quin motiu, de sobte, vam 
deixar de veure’ns.

—Jo tampoc recordo gaire bé el que va passar.
—L’últim que em ve al cap és el dia en què em vas plantejar allò 

d’escapar-nos junts i viure en un altre lloc, lluny d’on érem.
—Sí, i ja em vaig adonar que no volies fugir amb mi.
—No volia fugir i punt; no recordo haver posat punt final a la nostra 

relació.
—Jo tampoc vaig posar punt final a la nostra relació.
—Quan em vas dir que fugíssim, em vaig espantar molt.
—Entenc. Jo vaig pensar que no volies estar amb mi.
—No, no era això, és clar que volia estar amb tu! El que va passar és 

que, en aquella època, érem tan joves que aquest nivell de compromís 
em va espantar i vaig sortir corrent. I com que no vas tornar, vaig pensar 
que t’havies molestat i allò d’estar amb mi t’ho havies replantejat. 

—No em vaig emprenyar amb tu, vaig respectar moltíssim la teva 
decisió —va aclarir en Pol. 

—I ara que ens hem trobat un altre cop, estic pensant en tot això que 
ens està passant i el que estem sentint.

—Et vaig demanar que fugíssim perquè necessitava sortir d’aquell 
ambient, se m’estava fent insuportable.

—Sí, ja vaig tenir la sensació que fugies d’alguna cosa o d’algú.
—Et veig intranquil·la. Per què no et relaxes? No estem fent res de 

dolent.
—Sí, tens raó, no estem fent res de dolent. És que no estic acos-

tumada a aquest tipus de situacions, no sé com sortir-me’n. Si no et 
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conegués, t’asseguro que ara mateix no seria aquí. Mira, no vull que em 
mal interpretis, amb la meva feina és difícil conservar amics. I no se’m 
presenten gaires ocasions com aquesta. Per això he vingut a veure’t i a 
sopar amb tu, necessito estar amb els meus amics.

—Creus que m’aprofitaria de tu? —va preguntar en Pol.
—No, per descomptat que no, confio molt en tu. Ens coneixem des 

que érem pràcticament uns nens. 
—Mai gosaria aprofitar-me de tu.
—Ho sé. Escolta’m, fa temps que dono voltes a tot això, recordant 

cada moment, per tal de trobar una explicació al fet que no ens aco-
miadéssim.

—Sí, jo també hi he donat un parell de voltes.
—Quan estic amb tu recupero records, i l’altre dia em va venir al 

cap un record que és possible que tingui a veure amb el nostre distan-
ciament sense comiat. Et recordes de l’Adrià?

—Sí, és clar, era amic meu.
—Doncs em va festejar durant una temporada, vaja, ara semblo 

d’una altra època! Volia que sortís amb ell. El primer cop que em va 
veure va ser en aquella cafeteria on ens reuníem tots, pel que es veu es 
va emportar una bona impressió només veure’m.

—Segur que es va sentir atret per aquesta barreja teva d’elegància i 
rebel·lia. 

—Doncs no ho sé. Després d’aquell dia, es va posar a indagar sobre 
mi, fins que em va trobar, i a partir de llavors, es passava cada dia per 
l’institut a veure’m. Recordo que es va fer molt amic dels meus amics, 
perquè cada vegada que venia a veure’m, els meus amics se n’anaven i 
em deixaven sola amb ell. Fins que els vaig demanar que no ho fessin, 
perquè no em venia de gust quedar-me a soles amb ell. Però l’Adrià era 
molt tossut i continuava insistint-hi, malgrat els meus continus rebut-
jos, subtils al principi i més contundents després. Es va obsessionar tant 
que es va confabular amb les meves amigues. La situació va arribar fins 
a tal punt que una d’elles li va confessar que tu m’agradaves molt des de 
feia temps. Llavors, l’Adrià em va explicar que s’havia presentat a casa 
teva per parlar amb tu i que tu li havies dit que jo no t’interessava.

—L’Adrià mai es va presentar a casa meva. És cert que em va pre-
guntar si m’interessaves, però jo li vaig respondre que ell no n’havia de 
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fer res i no vaig donar més importància al tema. Mai li vaig dir que no 
m’interessaves.

—Sí, va ser el primer que vaig pensar, que era mentida i que es 
tractava d’una altra estratagema perquè m’interessés per ell. Vaig passar 
molta vergonya, saps?, només imaginar-me l’escena, tu i ell a casa teva, 
preguntant-te si jo t’agradava i demanant-te permís per estar amb mi. 
Però no sé per què vaig acabar creient-me el que em va explicar, i pos-
siblement va ser una de les raons per les quals no vaig fugir amb tu, ara 
no ho sé. En aquella època, quan ho estava vivint, no ho veia tan clar 
com ara i, a més, em feia vergonya parlar obertament d’aquests temes 
amb tu. Era jove i inexperta. 

—Sí, bé, jo sabia que l’Albert també t’anava al darrere i per culpa 
teva hem perdut l’amistat. —En Pol somreia irònicament i assenyalava 
la Mila amb el dit.

—Va! De debò tinc la culpa d’això? —va contestar la Mila, amb cara 
de sorpresa.

—No, tu no en tens la culpa. Ei, jo segueixo sentint per tu el mateix 
que llavors.

—I jo també segueixo sentint el mateix, però ara és més complicat. 
Estic casada i tu també, sé que et vas casar amb la Carme. Ara tots dos 
tenim les nostres vides. 

—Sí, però els dos seguim sentint el mateix. Deixem-nos portar pel 
moment, no pensem en el que passarà demà.

—Molt bé, ens deixem portar pel moment, sense remordiments, 
sense culpa. El que està passant havia de passar sense res més, ens ha-
víem de retrobar per aclarir tot això i ja està.

—Em fas una abraçada? —En Pol es va aixecar del sofà i va estendre 
els seus braços cap a la Mila.

—I tant que et faig una abraçada, vine aquí! 
Es van fondre en una tendra abraçada, drets, al costat del sofà. En Pol 

tenia la cara de la Mila tan a prop que no va poder resistir la temptació 
de besar-la tímidament als llavis i, quan va comprovar que no s’apartava, 
va tornar a besar-la de nou, aquest cop va trigar una mica més a separar 
els seus llavis dels de la Mila. Aquell intens petó els va transportar de nou 
a la seva adolescència, però tots dos es van despertar de la il·lusió en què 
estaven immersos i es van contenir, quedant-se amb la mel a la boca. 
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—Déu meu, estic tremolant! I saps per què? No sé si vull que siguem 
alguna cosa més que amics. Tinc por de perdre’t una altra vegada. Pre-
fereixo seguir com fins ara, així no tornaràs a marxar.

—Vols que siguem només amics? —En Pol es va deixar caure al sofà, 
les cames li feien figa.

—Ara mateix, ser amics és més que no ser res. —La Mila seguia 
dreta, molt exaltada i estranyament sencera.

—Saps tan bé com jo que no podem ser només amics! —En Pol 
continuava assegut al sofà, amb la cara desencaixada.

—Ja ho sé, en soc conscient. Quan estem junts salten espurnes per-
tot arreu. Però em fa por traspassar la barrera. Fins ara estava anant tot 
molt bé, i ens ho passem molt bé com a amics. Si et soc sincera, no vull 
que això nostre vagi més enllà, perquè em fa tanta por que s’acabi en un 
desencís com que s’acabi desmarxant.

—Jo també estic tremolant, com tu. Però jo vull veure’t per gaudir 
de tu, per besar-te, abraçar-te, sentir-te al meu costat i, és clar, també 
m’agradaria fer l’amor amb tu. —En Pol continuava assegut al sofà, 
mentre la Mila romania dempeus.

—Me n’he d’anar. —La Mila va sortir de la cabina del veler, necessi-
tava airejar-se, i va esperar a en Pol a la coberta de l’embarcació.

—Espera’m, que t’acompanyo fins al cotxe, princesa! —li deia men-
tre l’ajudava a saltar de la goleta a l’embarcador.

—Jo no soc una princesa! —La Mila va elevar el mentó amb dignitat 
en posar els peus sobre el pantalà.

—Si no vols, no t’acompanyo al cotxe —va contestar en Pol, que 
havia interpretat aquell gest com una evasiva.

—És clar que vull que m’acompanyis al cotxe! M’encanta que 
m’acompanyis al cotxe, una cosa no treu l’altra. Però no soc una prin-
cesa, i si ho soc, en tot cas, soc una princesa que s’està construint el seu 
propi castell.

—Em captives! Ho sabies? —En Pol mirava la Mila amb ulls d’ena-
morat.

—Sí, ho estava intuint i avui per fi ho he confirmat del tot. 
—Bona nit, princesa!
—Bona nit, Pol!
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La Mila conduïa el seu cotxe i, de tant en tant, observava pel retrovi-
sor en Pol, que conduïa la seva moto darrere d’ella. Van conduir junts 
durant uns quants quilòmetres fins que van agafar diferents camins. La 
Mila i en Pol van arribar a les seves respectives cases amb l’ànim extra-
ordinàriament desbocat, se sentien molt excitats i plens d’energia. La 
cascada química desencadenada en la seva última trobada ara corria per 
les seves venes i artèries, fent-los esclatar d’alegria i canviant totalment les 
seves respectives percepcions del món. Quedaven molt poques hores de 
nit i amb prou feines van dormir. A trenc d’alba, tots dos van buscar un 
moment per aturar el temps i escoltar només el seu cor. Va ser llavors 
quan es van adonar que estaven enamorats, que seguien enamorats i que 
mai havien deixat d’estar-ho.

L’endemà, els va costar recol·locar-se en la nova dimensió que havia 
adquirit la seva relació. Van començar a creure que l’amor que sentien 
tan a flor de pell els conferia poders especials. Tan grans eren aquells 
poders que ni l’insomni deixava empremta als seus rostres. 

El to de WhatsApp de la Mila va sonar molt d’hora i, abans d’agafar 
el mòbil, ja sabia que era un missatge d’en Pol. Aquell matí se sentia 
més unida a ell que mai.

2 de febrer

P: Bon dia, princesa!!! 08:58

M: Bon dia, Pol! 09:18

P: Tens molta son??? 09:45

M: No, i no he pogut aclucar l’ull en tota la nit! 09:46

P: I això, per què??? 09:46

M: Per l’emoció, suposo 09:46

P: Explica, explica! 09:46

M: Soc feliç! 09:47

P: M’encanta que siguis feliç 09:47

M: I tu, has pogut descansar? 09:48

P: He dormit, però no he descansat gaire 09:48

M: Era molt tard 09:49

M: Ahir a la nit et vaig veure darrere meu conduint la teva moto 09:49
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M: Et va agafar la pluja? 09:50

P: Tenia fred 09:59

P: Quan vaig notar la pluja vaig pitjar l’accelerador per no mullar-me 09:59

M: Ben fet perquè va començar a ploure fort 10:01

P: Sí, em va anar de poc 10:01

M: Jo també vaig tenir sort 10:02

M: Va ser aparcar el cotxe i va deixar de ploure 10:02

P: Tot programat… 10:02

P: Em va agradar la conversa que vam tenir ahir a la nit 10:03

M: I a mi també! 10:03

M: Ens calia 10:03

P: Sí 10:04

P: Quan tornava pensava en la conversa i en la meva contenció... 10:06

P: Estava satisfet... 10:06

P: Però avui em maleeixo perquè no m’hauria d’haver contingut 10:06

M: Bé, el petó va ser genial! 10:07

P: Sí, i tant! 10:08

P: Però segueixo maleint-me... 10:08

M: Doncs no ho facis 10:09

M: Jo també m’estava contenint 10:09

P: Renoi! 10:09

P: Ara ja és tard! 10:09

M: No ens tornarem a veure? 10:09

P: Per mi sí, és clar!!! 10:09

M: I per mi també! 10:09

M: No et lliuraràs de mi tan fàcilment! 10:09

P: Si estiguessis aquí ara et seduiria una altra vegada 10:09

M: Hem traspassat la barrera 10:10

P: No ho sé, jo tinc pessigolles a l’estómac 10:11

P: Vertigen, por i no sé quantes coses juntes alhora 10:11

M: I jo..., per això no he aclucat l’ull 10:12

M: Però no m’importa 10:12
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P: Això és l’hòstia! 10:13

P: En tres segons estic a dalt 10:13

P: I al cap de tres més, caic a baix de tot 10:13

M: Doncs estic igual que tu! 10:13

M: Pol, ara he de deixar-te 10:20

M: M’acaba de saltar un avís al mòbil 10:20

M: No recordava que avui tinc un dinar amb la meva editora 10:20

P: Ok 10:25

M: Ei, anem a poc a poc 10:50

M: Deixem reposar tot això, d’acord? 10:50

P: D’acord 10:52

P: Tens raó 10:52

P: Anem amb calma 10:52

P: Potser un missatge diàriament serà excessiu 10:52

M: Sí, potser sí 10:53
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La Mila va arribar mitja hora tard a la seva cita amb l’Andrea, que 
l’esperava en un restaurant del passeig de Gràcia, a prop de la 
plaça de Catalunya. 

—Em sap greu, Andrea! Sento arribar tard, ja sé que no és una excu-
sa, però amb prou feines he dormit i estic a la lluna.

—És la primera vegada que arribes tard a una cita amb mi. Que 
m’he de preocupar? Escolta, et veig molt bé, estàs radiant!

—No, no t’has de preocupar. I jo tampoc m’explico com puc fer tan 
bona cara sense haver aclucat l’ull en tota la nit.

—Què ha passat? Per què no has dormit?
—És una llarga història.
—Té a veure amb en Pol?
—Sí, té a veure amb en Pol.
—Ja heu esbrinat què va passar! Doncs ja pots començar a expli-

car-m’ho, perquè no penso esperar-me a les postres!
—Ahir a la nit vam sopar junts una altra vegada i vam mantenir una 

conversa molt interessant. Vam aclarir moltes coses: en primer lloc, que 
cap dels dos va deixar la relació.

—Això ja es veia a venir. Què més?
—Ens vam declarar obertament el nostre amor, un amor que sentim 

des que érem adolescents. Tenies raó, Andrea, això no s’ha acabat.
—Vaja, me n’alegro molt! Encara que, pensant-ho bé, t’he ficat en 

una situació molt compromesa. No vaig pensar que es tractava d’una 
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cosa tan seriosa. Em sento culpable perquè vaig ser jo qui va insistir que 
et veiessis amb ell.

—Tranquil·la, Andrea, sé que estic ficada en una situació difícil. I 
també sé que, tard o d’hora, havia de passar, amb la teva ajuda o sense. 

—Això és cert, el que està destinat a passar, passa.
—Què estic fent, Andrea?
—Doncs el que faria qualsevol persona amb seny: esbrinar el que 

va passar, resar i esperar a veure fins on et porta tot això. I prepara’t per 
afrontar tant l’eufòria com el desencant.

—Vols dir?
—I tant! Pel que m’expliques, no es tracta d’una cosa passatgera, sinó 

que és més profund, potser és amor amb majúscules, ja saps, l’amor de 
la teva vida.

—Fins ahir estava bé. En Pol i jo només érem amics, però ahir a la 
nit vam traspassar la barrera i ara em sento molt feliç i molt trista alho-
ra, i també em sento força malament per haver fet alguna cosa que no 
hauria d’haver fet. Però la veritat és que no vaig poder resistir-m’hi, ho 
estava desitjant moltíssim. 

—Què vols dir amb això de «vam traspassar la barrera»?
—Doncs que, a més de declarar-nos el nostre amor, ens vam fer un 

petó als llavis.
—Això és normal després d’una declaració d’amor. Crec que esteu 

continuant això vostre des d’on ho vau deixar, i en aquella època encara 
éreu parella, és normal que passi això. Us heu de dir tot el que no us vau 
dir llavors i així us quedareu tranquils.

—Vaja, gràcies per fer que no em senti tan malament.
—Bé, i a partir d’ara, què heu pensat fer?
—De moment, res, continuarem comunicant-nos per WhatsApp 

i veient-nos quan puguem. Quina altra cosa podem fer, si no? Hem 
deixat que aquesta situació ens esclati a les mans sense saber a on ens 
conduirà. Potser tens raó: si hi posem fre, tornarem una altra vegada a 
estar com abans, millor deixar-ho fluir.

—Doncs sí, jo també penso que el millor és que us deixeu portar.
—Sí, sembla el més natural.
—Escolta, i si us estimeu tant, per què hi va haver un distanciament?
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—L’últim record que tinc d’en Pol és del dia en què em va demanar 
que fugíssim.

—En Pol et va demanar que fugissis amb ell? 
—Sí. Jo em vaig espantar i vaig sortir corrent del seu costat. 
—Per què et vas espantar?
—No ho sé, en aquell moment no em veia fugint amb ell, acabava 

de començar els meus estudis a la universitat, estava en joc el meu futur.
—I en Pol per què volia fugir?
—Em va dir que no podia suportar més l’ambient en què vivia, que 

estava molt incòmode i se sentia desplaçat.
—I per això no va tornar a buscar-te?
—No ho sé, jo tampoc vaig anar a buscar-lo. Això em va fer pensar 

que el seu amic tenia raó.
—Quin amic? Mare meva! Això cada vegada es posa més interessant.
—Un amic d’en Pol, que volia ser el meu xicot i estava disposat a fer 

el que fos per aconseguir-ho. Em va explicar que s’havia presentat a casa 
d’en Pol a preguntar-li si jo li interessava. 

—I en Pol què li va dir?
—Ahir a la nit vaig saber que li va dir que no n’havia de fer res. En 

Pol mai va arribar a dir-li que jo no li interessava.
—Verge santa! Alguns arriben a ser molt manipuladors quan con-

fonen amor amb possessió. L’amor mai s’aconsegueix a la força, l’amor 
de veritat flueix sol, sense permisos ni condicions. En l’adolescència, les 
informacions errònies poden comportar conseqüències desafortunades, 
tant com l’aparent lleialtat que alguns dipositen en l’amistat. 

—Sí, ara veig clarament que vaig prendre una decisió amb el cap, 
sospesant els pros i els contres, i per això el cor em va delatar quan em 
vaig retrobar amb en Pol. 

—Quan prens una decisió d’aquesta naturalesa amb el cap pots 
equivocar-te, però quan la prens amb el cor mai t’equivoques. De tota 
manera, no trobo que sigui raó suficient perquè això vostre s’anés en 
orris tan ràpidament. Hi deu haver alguna cosa més.

—Si hi ha alguna cosa més, ara mateix no la recordo. 
—I qui va ocupar el lloc d’en Pol a la teva vida?
—Després d’en Pol no hi va haver ningú més durant un temps. Em 

vaig centrar en els meus estudis a la universitat. Van passar els anys i vaig 
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anar coneixent gent nova, fins que un dia vaig conèixer un noi i em vaig 
tornar a enamorar. Llavors vaig pensar que la meva història d’amor amb 
en Pol ja estava superada.

—I què se n’ha fet, d’aquell noi?
—Doncs aquell noi ara és el meu marit. 
—Caram, l’Eduard! Li has parlat d’en Pol?
—No, per descomptat que no. No em sembla oportú fer-ho ara 

mateix. I tampoc és que tingui gaires ocasions per fer-ho, sempre està 
viatjant.

—Doncs no, no és oportú, ara mateix no tens res etiquetable amb en 
Pol; només esteu recordant la vostra història i aclarint el que va passar. 
És possible que es quedi només en això. 

—Sí, és possible. Ara mateix estem emocionats pel que ens està pas-
sant. Potser demà es calmaran els nostres ànims, deixarem de sentir el 
que sentim i tornarem a centrar-nos en les nostres vides.

—Escolta, i el llibre com el portes? Tot això ha d’estar afectant-te.
—Estic sobreexcitada des d’ahir a la nit, no et mentiré. Espero recu-

perar-me aviat. Ja saps que soc molt complidora en el treball.
—Sí, ho sé. I també sé que per escriure et cal estar emocionalment 

tranquil·la i ara no ho estàs.
—Dona’m uns dies i em posaré les piles.
—D’acord. I truca’m sempre que necessitis desfogar-te. Compta 

amb mi, si us plau.
—D’acord. Ei, per si se m’oblida dir-t’ho després, moltes gràcies per 

ser al meu costat. Ara et necessito més que mai.
—Eh! Un moment, soc la teva editora, he de mirar per tu, perquè 

estiguis bé i escriguis bons llibres. —L’Andrea li va picar l’ullet i les dues 
dones es van posar a riure.

—Deixem aparcada aquesta història. Mengem i parlem de feina, 
m’anirà bé ocupar la ment en un altre tema durant una estona. Aquí 
tens l’esborrany, hi ha deu capítols, llegeix-los i digue’m què et sembla 
—va dir la Mila mentre li lliurava una carpeta amb fulls solts.
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Després de la seva última trobada, i al contrari del que tots dos es-
peraven, l’amor que la Mila i en Pol s’havien amagat durant 
divuit anys ara despertava i emergia de nou, revifant amb 

força. L’amor que sentien l’un per l’altre creixia, i, com si d’una men-
ja exquisida es tractés, l’afecte, la tendresa i la passió que es tenien es 
coïen a foc lent, removent-se constantment en les calderes de la vida. 
A partir d’aquest moment, la Mila i en Pol sentien la necessitat d’estar 
més en contacte, i així va ser com van començar a enviar-se missatges 
diàriament. 

4 de febrer

P: Princesa! 10:12

P: Hola! 10:12

M: Bon dia!!! 10:37

P: T’estàs fent el castell? 11:53

M: És clar! 11:54

M: Ja fa temps que me’l faig 11:54

M: Quan l’acabi et convidaré a prendre un te 11:55

P: Hi aniré amb molt de gust 11:55

M: Que tinguis un bon dia, príncep!!! 11:56

P: I tu també, maca! 12:30
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5 de febrer

P: Bona nit, princesa!!! 23:12

P: Continues construint el teu castell? 23:12

M: És clar! 23:13

M: Això és un no parar! 23:13

P: Genial! 23:15

M: I tu? 23:17

M: Estàs de guàrdia? 23:17

P: Sí, quin remei! 23:17

M: T’han deixat sopar? 23:18

P: Sí, avui sí 23:18

M: Me n’alegro! 23:18

P: A veure si dura, això 23:18

M: A veure! 23:19

P: Vaig a somiar! 23:19

M: Vas a dormir? 23:19

P: No, a somiar! 23:20

M: No m’has explicat encara el teu somni 23:20

P: Em faig pregar! 23:20

P: Tu tampoc em vas explicar el teu 23:20

M: Em fa vergonya explicar-te’l 23:21

P: Jo te l’explicaré! 23:21

M: D’acord, jo també te l’explicaré 23:21

P: Me n’has de donar detalls 23:21

M: El proper dia et dono detalls 23:22

P: Però de debò? 23:22

P: Me’n donaràs? 23:22

M: És clar que sí! 23:22

M: I tu? 23:22

P: Per descomptat! 23:22

M: A veure si és el mateix somni! 23:23

P: Doncs llavors m’agrada, m’agrada, m’agrada!!! 23:23
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M: Escolta, jo ja dono per conclòs el nostre experiment 23:24

M: No estic anotant res 23:24

M: Però això no m’impedeix sentir-te al meu costat 23:24

P: Jo també et sento al meu costat 23:24

P: Ei! 23:24

M: Què? 23:24

P: Tu només em vas dir que en el teu somni anaves vestida de lila 23:24

M: Et vaig dir el color? 23:24

M: Vaja, estàs atent quan parlo! 23:24

P: Estic molt atent!!! 23:24

M: Mare meva! 23:24

P: Però si només és un color! 23:25

M: Llenceria de color lila! 23:26

P: Però sense detalls! 23:26

M: Ai, senyor! 23:26

P: I hi ha molts tipus de llenceria! 23:26

M: T’acabo de donar un altre detall sense adonar-me’n! 23:26

P: Doncs continua!!! 23:27

P: Ja posats … 23:27

M: Espero que ara no et cridin per auxiliar a algú 23:27

M: O tindràs un problema 23:27

P: No, avui està tot molt tranquil 23:28

P: De tant en tant passa 23:28

M: Com ho saps? 23:28

M: Tants anys, ja s’ensuma? 23:29

P: No hi ha gaire moviment a urgències 23:29

P: De tant en tant tinc guàrdies tranquil·les entre setmana 23:29

M: Quid pro quo 23:30

M: Jo et dono un detall i tu un altre 23:30

P: D’acord! 23:31

M: Et toca 23:31

P: Tu has tingut la idea, és just que comencis 23:31
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P: No s’hi val el color, eh? 23:31

M: Entesos 23:31

M: Ja t’he dit que portava llenceria de color lila 23:31

P: Jo no retinc tants detalls 23:32

P: L’únic que recordo és que em vaig despertar al teu costat 23:32

M: Caram! 23:32

P: I no portaves res lila 23:32

M: I què duia posat? 23:33

P: Crec que res 23:33

P: Estaves embolicada amb els llençols 23:33

P: Els tenies arremolinats al teu voltant 23:33

M: Doncs el teu somni va després del meu 23:34

M: Perquè la llenceria me l’estàs traient tu 23:34

P: Ho faré! 23:34

P: Com et deia, no acostumo a recordar els somnis 23:35

P: Però d’aquest sí que recordo alguns detalls 23:35

P: I sobretot la sensació que em va deixar… 23:35

P: Una sensació de pau, tranquil·litat i felicitat 23:35

P: I després me n’anava a treballar 23:35

P: No sé què em vas fer, estava molt feliç 23:35

M: En aquest context és fàcil imaginar què et vaig poder fer! 23:36

P: De veritat, no ho sé… 23:36

P: Només retinc aquesta imatge del somni 23:36

P: El que recordo bé són les sensacions que vaig tenir 23:36

M: Estic tremolant, Pol! 23:37

P: Mai recordo els somnis 23:37

P: No acostumo a retenir ni imatges ni sensacions 23:37

M: És possible que fos una premonició? 23:37

P: Quan me’n vaig a dormir és com si em desconnectés 23:37

P: I tornés a connectar-me al matí 23:37

M: El cor em crema! 23:37

P: I enmig no hi ha res 23:37
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M: Déu meu! 23:38

P: Però d’aquest somni em queda aquesta sensació 23:38

P: O sentiment o no sé què... 23:38

M: Un somni potent, és normal que te’n recordis 23:38

P: Mai somio, Mila, de veritat que em desconnecto 23:38

P: En canvi, aquest somni va ser molt, molt agradable 23:38

P: I em va posar les piles per a uns quants dies 23:38

M: Doncs me n’alegro molt! 23:39

P: I jo! 23:39

P: No recordo més que aquesta imatge i les sensacions 23:40

M: Que fort! 23:40

M: I quan el vas tenir, aquest somni? 23:41

P: Ara deu fer unes dues o tres setmanes 23:41

M: Ah, sí, m’ho vas dir! 23:41

P: Ara no recordo més imatges 23:42

P: Només persisteix la sensació de plenitud 23:42

M: I t’agrada aquesta sensació? 23:42

P: Sí, molt 23:43

M: M’has deixat al·lucinada 23:44

M: Tremolant i amb el cor en flames! 23:44

P: Jo també estic hipnotitzat des de l’altra nit! 23:45

M: El teu somni és molt bonic! 23:51

P: Explica’m una mica més del teu somni, si us plau! 23:53

M: Ahir a la nit vaig estar a prop teu, vaig baixar a la ciutat cap a les 
20 h 23:55

P: Què? 23:56

M: I em van venir ganes d’anar-te a veure 23:57

P: Doncs avisa’m, que si puc, m’escapo 23:58

P: Encara que només siguin 10 minuts 23:58

6 de febrer

M: Ja, però poso el fre 00:00
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P: És veritat… 00:00

M: T’hauria fet un petó de bona nit 00:00

P: Doncs m’hauria agradat molt! 00:00

M: I avui també volia escriure’t un missatge 00:01

M: Però reprimeixo l’impuls 00:01

P: Jo no sabia si enviar-te el missatge avui 00:01

M: Ja 00:01

P: Però al final he estat feble 00:02

M: O fort! 00:02

P: No ho sé, és veritat! 00:02

M: És que em vas dir que un missatge diàriament seria excessiu 00:03

P: Vaig dir això! 00:04

M: Sí 00:04

P: Déu meu, em creia més fort! 00:04

P: Hahaha! 00:04

M: Hahaha! 00:04

P: Ei, que no m’estàs explicant el teu somni 00:06

P: T’estàs escapolint! 00:06

M: No hi ha gaire més a explicar 00:06

P: Vaja! 00:06

M: Ajunta el teu somni i el meu i imagina’t l’escena 00:07

P: Si deixo lliure la meva imaginació, puc fer-ne una de grossa! 00:07

M: És que els somnis només són flaixos 00:08

P: Però tu retens molts detalls 00:08

P: Quina enveja! 00:08

M: Sí, és veritat, retinc més detalls 00:09

P: Jo no he estat mai capaç de retenir detalls 00:09

M: De vegades és més avantatjós no quedar-se amb tants detalls 00:09

P: De debò? 00:09

M: Sí 00:10

P: Però si els detalls són bonics, reviure el somni és un plaer 00:10

M: Això sí 00:10
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P: És el que m’agradaria a mi 00:10

M: Però d’aquest somni sí que et recordes bé 00:10

P: Sí, encara que ja no en retinc imatges, només sensacions 00:11

M: Jo retinc imatges i sensacions 00:11

P: Si retingués imatges, tornaria a reviure-les una vegada i una altra 00:11

P: I així les sensacions em durarien més temps 00:11

M: Bé, encara recordes les sensacions 00:12

P: Sí, les que vaig tenir somiant amb tu 00:12

P: Ei, ara descriu-me el teu somni, va! 00:12

P: Et penso seduir, prepara’t! 00:18

M: Valga’m Déu! 00:18

P: En mode cibernètic 00:19

M: A les dones ens sedueixen per les orelles! 00:19

M: Vosaltres funcioneu més amb la vista! 00:19

P: És possible fer-ho amb les noves tecnologies, oi? 00:20

M: És clar! 00:20

P: D’acord! 00:20

M: Endavant, soc tota orelles, vull dir ulls! 00:20

P: Doncs dono inici a la teva seducció! 00:20

M: Som-hi!! 00:21

P: Va, explica’m alguna cosa més del teu somni 00:21

P: Que em tens en suspens! 00:21

M: Hahaha! 00:22

M: Només recordo veure’m amb llenceria lila 00:22

M: I tu m’acariciaves i em feies petons al coll 00:22

M: Aquí s’acaba el somni 00:22

M: Després continua el teu somni 00:22

M: Ens falta la part del mig 00:22

P: Vaja! 00:23

P: No pot ser que sigui tan afortunat de tenir-te al meu costat en llenceria 00:23

P: Poder fer-te petons i acariciar-te 00:23

P: I ara no poder recordar-ho! 00:23



141

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

P: Si hagués estat jo el del teu somni 00:23

P: No me n’oblido segur! 00:23

M: Eres tu seguríssim! 00:24

P: Si hagués estat jo 00:24

P: Ara me’n recordaria amb molt de detall! 00:24

M: Jo no recordo estar embolicada amb els llençols al teu somni 00:25

P: No te’n recordes perquè estaves dormint! 00:25

P: Recordo haver-te acariciat els cabells l’altra nit 00:25

P: Fregar la teva cama i el teu braç 00:25

P: I me’n recordo perfectament 00:25

M: Que bonic que és el teu somni! M’agrada 00:26

P: I el teu també és bonic 00:27

P: Encara que no me l’acabes d’explicar 00:27

M: No hi ha res més a explicar, creu-me 00:27

P: Bé, d’acord 00:27

M: El que segueix ja és qüestió d’imaginar-s’ho 00:28

P: Et seguiré seduint! 00:28

M: Molt bé! Jo em deixo fer 00:28

P: Avui, demà, demà passat… 00:28

P: Et seduiré! 00:29

M: I què vols aconseguir? 00:29

P: Les sensacions del somni, és clar 00:29

M: Doncs el proper dia que et vegi porto un llençol 00:30

M: I m’hi embolico 00:30

M: Hahaha! 00:30

P: Hahaha! 00:30

M: Només el llençol 00:32

P: Una fusió del teu somni amb el meu estaria molt bé… 00:32

M: Doncs sí 00:33

P: Llençol amb llenceria lila 00:33

M: Has de continuar seduint-me 00:34

M: No ha de ser avui 00:34
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P: I quan puc seduir-te? 00:34

M: Ja ho estàs fent 00:35

M: I ho vas fer l’altra nit, també 00:35

P: No, l’altra nit vas ser tu qui em va seduir a mi 00:35

P: I em vas deixar tremolant! 00:36

M: De debò? 00:36

P: Encara em tremolen les cames 00:36

M: Quan? 00:36

M: Al final? 00:36

M: Quan marxàvem? 00:36

P: Des del minut u… fins a l’últim 00:37

M: Mare meva! 00:37

M: La naturalitat sedueix? 00:37

P: Sí, vas ser tu, digue-ho com vulguis 00:37

M: Vaig ser molt natural 00:38

M: No hi havia artificis 00:38

P: Sí, i molt seductora 00:38

M: De debò? 00:38

P: Extremament i subtilment seductora 00:38

M: Amb ulleres i tot? 00:38

P: Sí 00:38

M: Vaja! 00:38

P: De debò que no ets conscient de les teves armes? 00:39

M: Quines armes? 00:39

M: Et juro que no me n’adono 00:39

M: I, per descomptat, no vaig anar a veure’t amb aquesta intenció 00:39

P: Doncs un dia te’n faré una descripció detallada 00:39

M: Gràcies! 00:39

M: Així el proper dia en seré conscient 00:39

P: Quan en siguis conscient seràs molt més perillosa 00:40

M: Vols dir? 00:40

P: Ara desplegues les teves armes sense intenció 00:41
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P: Després pots fer-ho amb tota la intenció 00:41

P: Aquest és el perill 00:41

P: Te’m fas irresistible!!! 00:41

M: Valga’m Déu!!! 00:41

P: I no et dic res més! 00:41

M: No, no segueixis, si us plau! 00:42

M: No sé si podré dormir, quina sufocació! 00:42

M: Ei, t’ho estàs currant! 00:42

M: Ets bo! 00:42

P: És que m’estic alterant jo també, de veritat 00:42

M: Ja ho noto, et sento… 00:43

P: No m’agrada perdre el control i amb tu sempre el perdo! 00:43

M: És al·lucinant el que estic sentint ara mateix 00:43

M: És increïble que senti que ets al meu costat! 00:43

M: Com és possible? 00:43

P: No ho sé, jo també et sento al meu costat! 00:44

M: I n’hi ha més… 00:45

M: Si t’escric un missatge i deixo el telèfon a un costat 00:45

M: Sé en quin moment l’has llegit 00:45

M: I ho sé abans que m’arribi la teva resposta 00:45

M: Et comuniques amb mi 00:45

M: Tot això que em passa amb tu m’està impressionant molt 00:46

P: Ja, jo tinc l’estómac encongit des de l’altra nit 00:46

M: I jo també 00:46

P: Passo de l’alegria a la tristesa en un segon 00:46

M: Jo també tinc pujades i baixades 00:46

P: Anem a poc a poc 00:46

M: Sí, sí, no tinc pressa 00:47

M: I ja no som adolescents 00:47

P: Potser per això et vaig dir allò de no enviar-te un missatge al dia 00:47

P: Però soc feble 00:47

M: Jo seré forta per tots dos 00:48
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P: Sí, però promet-me no seduir-me 00:48

P: Que ho passo malament 00:48

P: I si no ets conscient d’això 00:49

P: Jo t’aviso 00:49

M: Ara no entenc què vols dir? 00:49

M: No vols que et sedueixi? 00:49

P: Ets tan encantadora, que te’m fas irresistible 00:49 
M: No sé si puc ser d’una altra manera 00:50

P: La teva naturalitat em fascina, de debò! 00:50

M: El millor és que no ens vegem més 00:51

M: Si ho passes tan malament 00:51

M: No vull fer-te mal 00:51

M: Res més lluny de la meva intenció 00:51

P: Nooo! 00:51

P: Jo vull veure’t! 00:51

P: No sé què és el que vols tu 00:52

P: Digue-m’ho 00:52

M: Veure’t també 00:52

M: Però sense que pateixis 00:52

P: Patir és d’humans 00:52

M: Bé, si t’agrada 00:52

P: A tu t’agrada que ens vegem? 00:53

M: És clar! 00:53

M: Però jo no pateixo, soc feliç 00:53

P: Però no pateixes gens? 00:54

M: No gaire 00:54

P: No pateixes en certs moments? 00:54

P: I se t’encongeix l’estómac 00:54

P: I t’agafa vertigen i aquestes coses? 00:54

M: Sí, en certs moments, sí 00:54

P: Aaah 00:54

M: És clar que sí! 00:55



145

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: Estic igual que tu 00:55

P: Llavors ets humana 00:55

P: També pateixes! 00:55

M: Això és patir? 00:55

P: Sí, crec que sí 00:55

M: No patir seria no sentir-se així de viu 00:56

P: També és veritat! 00:56

M: Jo t’asseguro que em sento molt viva al teu costat 00:56

M: Fas que em torni molt egoista 00:57

M: I que només m’importi la meva vida amb tu 00:57

P: I a mi! 00:57

P: I em carregues les piles per a un temps! 00:57

M: I tu a mi! 00:57

P: Vaja!! 00:58

P: Me’n vaig a atendre una urgència! 00:58

M: I jo me’n vaig al llit 00:58

P: Descansa, princesa! 00:58

M: I tu, quan puguis! 00:58

M: Bon dia, maco! 09:28

P: Bon dia, princesa! 09:42

M: Demà seré a la ciutat 20:32

M: Vaig molt atrafegada 20:32

M: Si tinc un respir t’aviso 20:32

M: A veure si pots escapar-te tu també 20:32

  Videotrucada perduda de Pol a les 22:15 h

P: Estàs operativa? 22:15

M: Per què? 22:15

M: M’has trucat? 22:15

P: Aaah! 22:15

P: És demà quan vens a la ciutat, ho sento! 22:15
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M: No passa res! 22:16

P: Em traeix el subconscient! 22:16

M: Avui hem aguantat com valents! 22:16

P: Sí! 22:17

P: A quina hora seràs a la ciutat? 22:17

  Videotrucada perduda de Pol a les 22:17 h

M: M’has trucat una altra vegada? 22:17

P: No, error un altre cop! 22:17

P: Ho sento! 22:17

M: Vull arribar d’hora, cap a les 10 h 22:18

M: Perquè a les 12:30 h tinc una reunió amb la meva editora 22:19

M: Ha sortit una presentació en un centre cultural 22:19

M: Et vaig avisant 22:19

M: Sobre la marxa 22:19

P: Perfecte! 22:20

P: A veure si em puc escapar ni que siguin 5 minuts 22:20

M: A veure si aconseguim veure’ns, ni que siguin 5 minuts! 22:20

M: Hahaha! 22:20

M: Ho hem escrit a la vegada! 22:20

P: Sí! Hahaha! 22:21

M: Que malament que estem, no??? 22:21

P: Quanta raó que tens! 22:21

M: Bona nit, maco! 22:22

P: Bona nit, princesa! 22:22

7 de febrer

M: En 15 minuts seré a la ciutat 09:57

M: Ja em dius 09:57

P: Ok 10:05

M: Ja he arribat 10:14

M: Et va bé quedar ara? 10:14
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M: Tinc marge fins les 11:30 h 10:14

P: Acabo una cura 10:40

P: I et dic què hi ha en espera 10:40

M: No et preocupis 10:41

M: Tu ves fent 10:41

M: Seré aquí tot el dia 10:43

M: Et vaig informant 10:43

M: I tu em vas dient 10:43

M: Ves tranquil 10:43

P: D’aquí a 15 minuts tinc un forat 10:44

P: Espera’m al costat de la clínica 10:44

P: I m’escapo 10 minuts 10:44

M: D’acord 10:45

M: Vaig cap allà 10:45

M: Ja soc aquí 11:00

P: Surto!! 11:04

En Pol va sortir de la clínica i va veure la Mila esperant-lo, asseguda en 
un banc del parc situat davant. Es va dirigir cap a on era, li va fer un 
petó a les galtes i la va conduir fins a la terrassa d’un bar.

—Et ve de gust prendre alguna cosa a l’aire lliure, aquí a la terrassa? 
—M’estimaria més estar dins d’un bar. 
—D’acord. 
La resposta de la Mila no va agradar a en Pol, que es mostrava impa-

cient per agilitar el que estava passant entre els dos.
—Em sento observada i temo que la bona sort que ens fa costat s’es-

fumi. No sé, hi ha alguna cosa dins meu que em diu que actuem amb 
discreció i prudència.

—Sí, d’acord. Tens raó.
—Tens molts pacients, avui?
—Sí. Bé, ara tinc a un parell de pacients amb analítiques i proves. 

Això em dona uns minuts per estar amb tu.
—Et noto molt fred. Gairebé no et reconec. No sembles el mateix, 

per WhatsApp ets diferent. Et sents incòmode per alguna cosa?
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—No. És que soc molt tímid i davant teu em tallo. Quan converso 
amb tu per WhatsApp soc més valent, aquesta aplicació em desinhibeix.

—Vaja! Mai m’hauria imaginat que fossis tan tímid. Això explica el 
teu comportament quan érem adolescents. Ara comença a encaixar tot.

—Sort.
—De fet, t’entenc. A mi em passa una cosa semblant.
—Tu no ets tan tímida com jo.
—No, jo em sento diferent quan converso amb tu per WhatsApp. 

Em fa l’efecte que estic dins d’un conte de fades on tot és perfecte.
—Com es nota que ets escriptora!
—Quan converso amb tu sense que siguis present físicament, la 

meva ment crea una il·lusió i penso que tot hi té cabuda, perquè no hi 
ha límits. En canvi, quan et tinc davant, quan puc tocar-te, m’enfronto 
a la realitat, als fets tangibles, i soc conscient de la situació tan difícil en 
què ens trobem. 

—Sí, és difícil, però també és molt bonica.
—Sí, és bonica. He de deixar-te, Pol. M’espera l’Andrea.
—Sí, i jo he d’atendre els meus pacients.

La Mila va marxar amb el cor encongit i deixant en Pol buit i entristit. 
Els canvis d’humor que tots dos patien delataven el que sentien l’un 
per l’altre. Aquell sentiment que compartien els arrossegava a la deriva 
com si es tractés del fort corrent d’un riu que cau pel vessant costerut 
d’una muntanya. Tots dos suportaven com podien el vaivé d’emocions 
reprimides, les contradiccions, la culpa i la por al rebuig.

Tot just havia passat una hora de la trobada, quan en Pol, penedit 
d’haver-se mostrat tan fred i distant, va sentir la necessitat de conversar 
amb la Mila, tement que ella no volgués tornar-lo a veure mai més.

7 de febrer

P: Que vagi bé la reunió! 12:27

M: Hola! 12:35

M: Gràcies 12:35

M: Comencem en 10 minuts 12:35

P: Aaah! 12:39
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M: Com vas amb els teus pacients? 12:40

P: Tot controlat! 12:41

M: Fantàstic! 12:42

P: Sempre estic molt enfeinat! 12:42

M: Millor estar ocupat 12:43

M: Així no dones voltes al cap! 12:43

P: Aquest és el meu ritme! 13:08

M: Acabo de sortir de la reunió! 13:30

P: Com ha anat? 13:48

M: Bé! 13:56

M: El 14 de febrer presento el llibre en un centre cultural 13:56

P: Ostres! 13:56

P: Em vindria molt de gust anar-hi 13:56

P: Miro si estic lliure 13:56

P: I si no, faré tot els possibles 13:56

M: Això seria fantàstic! 14:56

P: Quan acabi 14:57

P: Reviso l’agenda! 14:57

M: Bona nit, maco! 23:32

P: Bona nit, princesa! 23:56

8 de febrer

M: Bon dia!!! 09:42

P: Bon dia, princesa!!! 09:46

P: Quin estrès de dia! 11:27

M: Molta feina? 11:40

M: O casos difícils? 11:40

P: Molts pacients 11:45

P: Tots alhora 11:45

P: I amb presses! 11:45

M: Jo me’n vaig a caminar per la muntanya! 11:45

M: Ho necessito! 11:45
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P: Jo em prenc un cafè 11:46

P: I continuo amb la feina 11:46

M: On ets? 11:47

M: A l’hospital? 11:47

M: O a la clínica? 11:47

P: Avui estic a l’hospital al matí 11:48

P: I a la clínica a la tarda 11:48

M: Vaja! 11:48

P: I allò del dia 14, arreglat! 11:48

P: Et veuré en acció 11:49

P: I t’escoltaré en directe! 11:49

M: Que bé! 11:49

M: Em fa molta il·lusió que em vinguis a veure 11:49

P: I a mi 11:49

P: Vaig cap a la consulta! 11:49

M: I jo a caminar! 11:50

9 de febrer

P: Com va, princesa? 12:12

M: Bé! 12:13

M: Quina punteria! 12:13

M: Tenia el mòbil a la mà 12:13

P: Ostres! 12:14

M: Ahir em va anar molt bé passejar per la muntanya 12:14

P: Quina sort que tens! 12:14

M: I em vaig posar a pensar en el que sento 12:15

P: I què sents? 17:30

M: Crec que alguna cosa s’ha desfermat en nosaltres 18:27

P: Si, és cert que s’ha desfermat alguna cosa en nosaltres 19:06

M: Passejar m’aclareix el pensament 19:28

M: I així ordeno les meves idees 19:28

M: I tu? 19:29
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M: Com portes el dia? 19:29

M: Tens molts pacients? 19:29

P: Aquesta tarda em tenen contra les cordes 19:30

P: Però així passa més de pressa 19:30

M: Sí, millor, així no te n’adones 19:31

M: A veure a la nit 19:32

M: Si tot està més tranquil! 19:32

P: Tant de bo! 19:33

M: Bona nit, maco! 23:26

M: Que tinguis una nit tranquil·la 23:26

P: Bona nit, princesa! 23:26

Després de l’última sacsejada emocional, es van passar dos dies sense 
enviar-se missatges. La Mila va aprofitar per reflexionar en profundi-
tat sobre el que estava passant. Contínuament comprovava el seu estat 
emocional, no volia fer cap pas en fals, era molt conscient que vivia una 
situació molt especial amb en Pol i que no tenia ni idea del rumb que 
agafaria. Per aquest motiu prenia en consideració la vulnerabilitat i a 
què s’exposaven tots dos, sense oblidar-se de les persones implicades en 
les seves respectives relacions afectives. Tot i la fermesa que es demos-
trava, el que sentia per en Pol era tan fort que acabava enterrant tots els 
seus nobles ideals. En moments de feblesa, no podia ni volia deixar-lo; 
com es podia abandonar a qui li produïa tant de plaer només mirant-lo 
als ulls? L’amor és estrany, dolç, però molt estrany. 

12 de febrer

M: Holaaa!!! 12:29

P: Hola, princesa! 12:31

M: Saps què? 12:33

P: Què? 12:33

M: Que això nostre no ho tallo 12:33

M: Ho deixo fluir!!!! 12:33

P: Això és fantàstic!!! 12:33
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P: Jo crec que és millor deixar-ho fluir 12:33

M: Sííí 12:33

M: Canviant de tema 12:34

M: La presentació es fa en un centre cultural 12:34

M: Després t’envio la ubicació exacta 12:34

M: I comença a les 18 h 12:34

P: Perfecte! 12:34

P: Ho anotaré a la meva agenda 12:34

13 de febrer

M: Holaaa! 20:55

M: Demà, quan arribis al centre cultural 20:56

M: Fixa’t en el cartell de l’entrada 20:56

M: Indica a quina sala som 20:56

P: D’acord! 20:56

M: És un centre cultural molt gran 20:57

M: I hi ha moltes sales 20:57

P: Ah! 20:57

P: Mira el que hem fet aquests dies 20:57

M: Què? 20:57

P: Fa un parell d’anys vaig estar amb una ONG a l’Àfrica 20:57

P: Operant gent que ho necessitava 20:57

M: En una tasca humanitària!!! 20:57

M: Ets una capsa de sorpreses! 20:57

M: I vas salvar moltes vides? 20:58

P: Van ser operacions generals 20:58

P: Res greu 20:58

M: Com m’agrada el que fas! 20:59

M: Jo sí que em sento orgullosa de tu! 20:59

P: Ara treuen un calendari 20:59

P: Amb fotos d’alguns pacients operats 20:59

P: Els diners que es recaptin aniran directes a aquesta zona de l’Àfrica 20:59
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M: M’encanta! 21:00

M: Jo vull comprar un calendari! 21:00

P: Va ser una experiència molt gratificant 21:00

P: Em va emocionar molt 21:00

M: Que bonic, de veritat! 21:00

P: En alguns moments 21:01

P: Se’ns entelaven els ulls 21:01

M: Segur que va ser molt emotiu 21:02

M: Demà, quan acabi la presentació 21:02

M: Voldràs prendre alguna cosa amb mi? 21:02

P: D’acord, però si no és molt tard 21:02

P: He hagut d’empalmar consultes per poder anar a la presentació 21:02

P: I demà passat recuperaré les hores 21:03

M: No sé quanta gent hi haurà 21:05

M: Si hi ha molta gent 21:05

M: I tots volen que els signi el llibre 21:05

M: Puc acabar a les 20 h 21:05

M: Com ha passat altres vegades 21:05

P: D’acord 21:06

P: Ho decidim sobre la marxa 21:06

M: Sí 21:06

P: Et veig demà! 21:06

M: Fins demà! 21:06

14 de febrer

P: Com està l’aparcament per allà? 17:36

M: Millor vine amb moto 17:37

M: L’aparcament aquí està fatal 17:37

M: Hola 19:59

M: Ja he acabat 20:00

M: Ets a la sala? 20:00

M: No t’he vist arribar! 20:00
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M: I tampoc he notat la teva presència 20:00

P: Quina ràbia! 20:00

P: Acabo d’aparcar! 20:00

M: Jo estic recollint les coses 20:00

M: Ja me’n vaig 20:00

P: Vaig caminant cap allà 20:00

La Mila es trobava a la porta del centre cultural acomiadant-se de la seva 
editora i dels organitzadors de l’esdeveniment quan en Pol va aparèixer 
per la cantonada. Mentre s’apropava a ella, l’anava observant per l’es-
quena. La Mila va notar la seva presencia, es va girar i va caminar unes 
passes per trobar-se amb ell. 

—Quina ràbia que m’ha fet! —li deia la Mila fent-li un petó a les 
galtes.

—A mi més! No he pogut veure’t en acció. —En Pol la mirava fasci-
nat de dalt a baix, esbossant un somriure encisador.

L’Andrea va saludar en Pol estrenyent-li la mà amb un somriure.
—Pol, com estàs? Si venies a la presentació has arribat tard.
—Hola, Andrea. Sí, ho sé, no he pogut arribar abans.
—Bé, ara m’has de deixar convidar-te a una copa —va proposar la 

Mila.
—Fet —va contestar en Pol, complagut.
—Andrea, vens a prendre alguna cosa? —va preguntar la Mila, al 

seu torn.
—M’encantaria, però tinc un sopar de compromís. Moltes gràcies. 

Adeu Pol, a veure si ens veiem en la propera presentació. 
L’Andrea li va tornar a estrènyer la mà i es va acomiadar de la Mila 

amb un petó i una abraçada. Després va marxar i els va deixar sols.
—La propera presentació no me la perdo.
—No sé quan serà. La meva intenció és concentrar-me en el llibre 

que estic escrivint ara. He demanat a l’Andrea que no em col·lapsi gaire 
l’agenda. Així tindré més temps per escriure. De debò et ve de gust anar 
a prendre alguna cosa?

—És clar! Anem-nos-en d’aquí.
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Van entrar en una emblemàtica cafeteria a prop de passeig de Gràcia, 
atapeïda de gent que semblava delir-se per la seva confiteria selecta. No-
més quedava una taula a prop de les vidrieres que donaven al carrer. Van 
seure i, entre aromes de cafè, xocolata i dolços, van estar parlant sobre 
la presentació. A més, en Pol es va atrevir a parlar de la seva situació 
familiar i a preguntar a la Mila per la seva. Fins ara, havia estat un tema 
en el qual tots dos havien evitat pronunciar-se. 

—M’agrada que vinguin amics a les presentacions perquè hi ha més 
confiança i em diuen el que la resta de la gent no s’atreveix a dir-me. Les 
crítiques constructives sempre són benvingudes.

—A veure, no he estat present, però com ho has vist tu? 
—La veritat és que avui he sortit molt satisfeta. No sé si és perquè 

estic més emocionada que de costum, m’he sentit molt a gust i això s’ha 
notat.

—Què milloraries?
—Sempre es pot millorar! Em prenc molt seriosament la meva feina, 

preparo les presentacions a consciència, em faig un guió amb el que 
més o menys vull explicar, així ho tinc esquematitzat en ment, i això em 
dona marge per improvisar després.

—Ja ho veig. No se t’escapa ni un detall, cuides fins i tot la imatge. 
El teu aspecte és espectacular. —En Pol la mirava fascinat i ella no sabia 
ben bé si era pel seu aspecte o perquè l’havia vist en el seu ambient de 
treball, o potser per totes dues coses alhora.

—Gràcies, ets molt amable. Realment la meva feina consisteix a en-
comanar el meu entusiasme i convertir el que faig en objecte de desig. 

—Vaja! —En Pol li va llançar una mirada captivadora.
—Em refereixo al desig com a força motivadora. Com puc explicar-t’ho 

perquè ho entenguis? —La Mila es va quedar pensarosa un moment 
abans de continuar amb l’explicació—. Ah, sí, mira!, seria alguna cosa 
així com l’estímul que instiga un malalt a curar-se per un moment quan 
observa una dona bonica. El desig vist des d’aquesta perspectiva actua 
com l’energia que impulsa un motor, té molt de poder i això és intrigant, 
no ho hauríem de subestimar. Entens a què em refereixo?

—I tant que entenc què vols dir. —En Pol s’havia rendit als seus 
encants i a la seva manera d’expressar-se.
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—I sent escriptora, tinc material de sobres per fer-ho. Si aconseguei-
xes transmetre aquest entusiasme, la gent ho copsa. Per a mi és tot un 
repte aconseguir convèncer-los.

—I de què sols parlar en les teves presentacions?
—A cada presentació parlo d’un capítol del llibre. Avui els he parlat 

d’amor. M’he inventat una definició de l’amor basada en la raó i la 
lògica.

—Explica-m’ho.
—Doncs els he dit que realment no sabem què és a l’amor i, tot i 

això, hi creiem o hi volem creure, per molt que diguem que no és així. 
Els he dit també que, del poc que sabem de l’amor, una cosa sí que la 
tenim clara, i és que no l’hem inventat nosaltres perquè ja ens ve de sèrie 
i ens serveix per donar continuïtat a l’espècie humana. Els he recordat 
que és un sentiment que podem observar fàcilment —salta a la vista 
l’atractiu d’una persona quan està enamorada— i que és molt poderós, 
per no dir que és el sentiment més poderós de tots. I, finalment, he 
conclòs dient-los que el que no sabem és si es tracta d’un examen que 
hem de superar o d’un artefacte d’una dimensió superior que ara som 
incapaços de veure. 

En Pol se l’escoltava, ballant al so de les seves paraules, en una dansa 
que elevava els seus sentits i els cobria amb totes les essències que des-
prenia l’aroma de la Mila.

—Ei, digue’m una cosa, per què no has tingut fills?
—La meva vida és molt complicada. El meu marit viatja molt i amb 

prou feines ens veiem. Vaig haver d’adaptar la meva feina a la seva per 
poder veure’ns, perquè era absurd estar casada amb algú que amb prou 
feines veus.

—Bé, mentre que tots dos hi estigueu d’acord…
—Sí, això de no tenir fills va ser de mutu acord, tots dos vam donar 

prioritat a les nostres feines. 
—I tu?
—Jo tinc dos fills. A mi no em van donar opcions, tocava fer-ho i es 

va fer. Però estic molt orgullós d’haver-los tingut, els estimo molt.
—Bé, jo encara estic a temps de tenir fills. 
—Però si haguessis tingut fills no t’hauries dedicat a això.
—Si hagués tingut fills, ara mateix no estaria aquí amb tu. 
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En Pol havia intentat dissuadir-la de la idea de tenir fills, i la Mila, 
com que no coneixia la raó de fons, es va quedar molt intrigada i, alho-
ra, desconcertada.

—Me n’haig d’anar ja. Demà m’espera un dia molt llarg.
—D’acord, anem-nos-en.
—On et porto?
—Tu ves a casa i descansa. Aquesta nit em quedo a dormir a la ciutat.
—Doncs t’apropo a casa de la teva família. O és que no vols que 

t’acompanyi?
—I tant que vull que m’acompanyis! Només intentava ser considera-

da amb tu. M’estàs dient que estàs molt cansat i demà et toca recuperar 
les hores que has perdut per venir a veure’m, i a sobre no m’has vist.

—M’encanta estar amb tu i, si tinc ocasió d’allargar-ho una mica, 
doncs ho faig.

—Doncs llavors porta’m a casa.

En Pol estava esgotat i desanimat; la conversa que va mantenir amb la 
Mila li havia fet veure les dificultats i els inconvenients als quals tots dos 
s’enfrontaven. Això, però, no va ser motiu suficient per renunciar a estar 
amb ella. Abans que la Mila entrés a l’edifici on anava a passar la nit, va 
estacionar el cotxe al xamfrà i li va avançar un missatge per WhatsApp 
per continuar la xerrada en arribar a casa.

14 de febrer

P: Princesa, un petó! 22:54

M: Un petó, príncep! 22:54

P: Disculpa 23:16

P: Avui no he estat la millor companyia 23:16

M: Per què ho dius, això? 23:16

P: Ho sento 23:16

P: Estic esgotat 23:16

P: Però, com sempre 23:17

P: M’ha encantat passar una estona amb tu 23:17

M: Però què dius! 23:17
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M: Ha estat molt bé 23:17

P: Gràcies! 23:17

M: Jo també gaudeixo molt de la teva companyia! 23:17

P: Bona nit! 23:17

M: Descansa! 23:18

15 de febrer

M: Holaaa! 12:30

M: Has pogut descansar? 12:30

P: No he pogut dormir 12:34

P: Em vaig desvetllar de matinada 12:34

P: I ja no he pogut dormir més 12:34

M: I això per què? 12:34

P: No ho sé… 12:35

M: Jo vaig anar a dormir tard, també 12:35

P: Mira que jo dormo com un tronc 12:35

M: A mi de vegades em passa 12:36

M: Estic tan cansada que no dormo 12:36

M: Bé, a veure, què et ve de gust sopar la propera vegada? 13:09

P: Ah! 13:09

P: Proposa coses noves, no? 13:09

P: Va, idees! 13:10

M: Què vols dir? 13:11

M: Coses noves com anar al cinema? 13:11

P: Propostes culinàries!!! 13:12

P: Hahaha! 13:12

M: Hahaha! 13:18

M: Ups! 13:18

M: Encara et dec tres escàners 13:29

P: És veritat! 13:29

M: He de buscar tres restaurants 13:30

P: Tots alhora no! 13:30
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M: Nooo, d’un en un 13:31

P: Assaborint-ho 13:31

M: Sí, a poc a poc 13:32

P: Hola, princesa! 23:07

P: Com va aquest procés creatiu? 23:08

M: Hola, maco! 23:18

M: Bé! 23:18

M: I tu com vas? 23:18

P: Estic molt cansat! 23:22

M: A veure si aquesta nit dorms! 23:24

P: Segur que sí 23:24

M: Jo també me n’aniré a dormir aviat 23:26

M: Estic molt cansada, també 23:26

M: Les presentacions em deixen esgotada 23:27

P: Això és estrès 23:29

P: Per la sobrecàrrega 23:30

M: I que també m’exigeixo molt 23:30

P: M’ho crec! 23:30

M: Soc curosa fins al mínim detall 23:30

P: Ho sé 23:31

M: M’encanta la meva feina 23:31

P: El més important és fer coses que t’agradin 23:32

P: Perquè el sobreesforç es compensa amb el gaudi 23:32

P: Encara que entenc que desgasti 23:32

P: Però ara agafes forces 23:32

M: Doncs sí 23:32

M: Està bé fer coses que t’agraden 23:33

P: És necessari 23:33

P: És una forma d’auto... 23:33

P: Espera, que no em surt! 23:34

P: Autoafirmar-se 23:34

P: Ara! 23:34
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M: D’acord! 23:34

P: De ser tu entre tots 23:34

M: Sí, això, de fer-te el teu propi espai 23:34

P: De ser tu i no el que altres esperen de tu 23:35

M: Jo en sé força, d’això 23:35

P: Ho sé 23:36

P: Ser diferent ni és dolent ni és bo 23:36

P: És simplement ser el que tu vols… 23:36

M: M’agrades, Pol, m’agrades molt! 23:36

P: Tu m’agrades molt més del que jo voldria! 23:36

P: Princesa que es construeix el seu propi castell 23:36

M: No vols que t’agradi? 23:37

P: És clar que sí! 23:37

P: Però vull controlar-me i amb tu no puc 23:37

M: A mi em passa el mateix 23:38

M: I, creu-me, només em passa amb tu, no em passa amb ningú 
més 23:38

P: Ni a mi 23:38

M: No sé què és això 23:38

P: Jo ho tenia tot sota control 23:38

P: Fins fa poc 23:39

M: Jo no sé com encaixar-ho 23:39

P: Ja 23:39

P: No ho sé 23:39

M: Ja t’ho vaig dir, em fa por tot 23:39

P: A poc a poc 23:39

M: Sí 23:39

P: I a mi també em fa por 23:39

P: Bé 23:40

M: Sento molt vertigen! 23:40

P: Lluitar contra les onades 23:40

P: Gairebé millor surfejar 23:40
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P: I… 23:40

M: Anar a contra corrent? 23:40

P: No ho sé 23:40

P: No ens angoixem 23:41

M: No, gens ni mica 23:41

M: Però de tant en tant està bé parlar-ne 23:41

P: Escolta, es pot premeditar un somni? 23:41

P: És a dir, et fiques al llit i decideixes què somiaràs? 23:41

M: No ho sé 23:42

M: Per què? 23:42

P: Perquè sé què somiar 23:42 
P: Però no sé com aconseguir-ho 23:42

M: Vols tenir un somni en concret? 23:42

M: Això dels somnis és tot un món 23:43

M: Què vols somiar? 23:43

M: Va bé visualitzar-ho 23:43

P: Doncs ho visualitzaré 23:43

M: Ves-te’n a dormir amb aquesta imatge 23:44

M: I es pot compartir el teu somni? 23:44

P: Amb tu sí, és clar! 23:45

P: Però hauràs de guanyar-t’ho a pols! 23:46

P: M’hauràs de convèncer 23:46

M: A veure! 23:46

M: Jo t’he de convèncer? 23:46

P: Perquè t’ho expliqui després 23:47

P: Però primer he de somiar-ho 23:47

M: Vaja, vaja! 23:47

M: Hi ha llenceria i llençols? 23:47

P: No ho sé, ara començaré a visualitzar-ho 23:47

M: Vols somiar amb mi? 23:48

P: Sí 23:49

M: D’acord, jo també somiaré amb tu 23:49
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P: Genial! 23:49

M: A veure si ens veiem en somnis 23:49

P: Això ha de ser una passada! 23:50

P: Una nova dimensió per explorar amb tu! 23:50

M: Vaja! 23:50

P: Jo només sé que me’n vaig al llit amb tu ara mateix 23:50

M: Déu meu!!! 23:51

P: O almenys et tindré al cap… 23:51

P: Al meu cor… 23:51

P: O on sigui… 23:51

P: Me’n vaig amb tu 23:51

M: D’acord, jo també me’n vaig al llit amb tu 23:51

P: Bona nit, princesa! 23:51

P: Petons 23:51

M: Bona nit, príncep! 23:51

M: Petons 23:51

M: Et veig en somnis! 23:52

P: Sí, ens veiem en somnis ara mateix! 23:52

M: Em costa deixar-te! 23:52

P: Ens veurem ara mateix! 23:53

P: T’ho asseguro 23:53

M: D’acord 23:53

M: Descansa! 23:53

P: Després ens ho expliquem, oi? 23:53

M: Sííí! 23:53

P: Fantàstic! 23:53

M: Fins ara mateix! 23:55

P: Vine amb mi, princesa! 23:55
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El món d’en Pol s’havia convertit en un lloc molt més bonic des que 
tornava a estar amb la Mila. Sentia que vivia en un conte de fades 
ple d’amor, fantasia, somnis i màgia. La Mila també gaudia molt 

amb l’extraordinària situació que estava vivint i, igual que en Pol, de tant 
en tant necessitava posar fre a la intensitat que cobraven les seves emo-
cions, per por de no poder controlar-les. Va decidir, un cop més, deixar 
de comunicar-se amb ell durant uns quants dies, amb la intenció de tem-
perar l’ànim i mantenir la ment lúcida, i així prendre les millors decisions. 
Cercava una explicació que encaixés amb tot el que li estava passant i amb 
la qual se sentís exculpada, ja que el seu comportament no era el que 
s’espera d’una persona casada. No tenia voluntat per combatre la passió 
i desitjava un altre home que no era el seu marit. En el fons del seu cor, 
sabia perfectament que no es tractava d’un capritx, sinó d’una noble 
qüestió: amor veritable, però això no era suficient, necessitava trobar un 
metafòric mirall màgic, on veure reflectit, amb puresa diàfana, allò que 
l’explosió d’emocions li impedia veure. Un dels llibres que va agafar en 
préstec a la biblioteca li va suggerir una resposta a la pregunta de per 
què, després de gairebé vint anys sense veure’s, l’atracció que sentien 
l’un per l’altre continuava intacta, com si el pas del temps no els hagués 
afectat. La Mila pensava que una estranya força invisible actuava com 
una pega i els mantenia units més enllà de l’espai i del temps, i va arribar 
a la conclusió que aquesta força invisible devia ser la mateixa que unia 
els quarks, les ínfimes partícules elementals que constitueixen tot el que 
existeix en l’univers. Aquesta pega era la responsable que els quarks no 
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poguessin existir separats i es mantinguessin units tota l’eternitat. El 
llibre ho explicava amb aquestes paraules:

«El més corprenedor del comportament dels quarks és que no els 
agrada estar sols, van sempre en parella, això fa que sigui impossible 
aïllar-los d’un en un en l’espai. Si ens imaginem per un moment que 
tenim a les mans un parell de quarks units i tractem de separar-los, el 
més natural seria agafar-los dels dos extrems i estirar-los amb força. Els 
quarks tenen una propietat molt particular que fa que la força que els 
uneix augmenti a mesura que una altra força externa els intenta separar. 
I com si això no fos prou sorprenent, a més passa que si els estirem amb 
la força suficient, els subministrem tal quantitat d’energia que, quan 
per fi aconseguim separar-los, l’energia proporcionada crea, de manera 
espontània, un altre parell de quarks idèntics. Per cada quark que se se-
para, se’n crea un altre parell gràcies a l’energia subministrada; així que 
hem començat amb un parell de quarks i en separar-los, obtenim dos 
parells idèntics, i en cap moment hem aconseguit aïllar un únic quark». 

Per a la Mila, la tenacitat dels quarks per evitar separar-se i mantenir-se 
sempre units representava l’anhel dels amants d’estar junts, una bonica 
al·legoria del que els estava passant a en Pol i a ella. 
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La tarda de dissabte 16 de febrer, l’Andrea i la Mila van assistir 
juntes a la celebració del vintè aniversari de l’editorial. Després 
de la clausura de l’acte oficial i durant el refrigeri que s’oferia, van 

tenir l’oportunitat de conversar a soles.
—M’està agradant molt el teu nou llibre, m’he llegit un parell de 

vegades els capítols que em vas passar i el trobo fascinant i molt fresc. 
—Fantàstic. Continuaré escrivint.
—Escolta, com portes això d’en Pol?
—Bé, suposo. El nostre entusiasme va in crescendo i, de moment, 

sembla no tenir fre. Encara que amb prou feines ens veiem i la major 
part del temps ens comuniquem només per whatsapps. 

—Ja et vaig dir que això teu amb en Pol és amor. I els experts asse-
guren que l’amor evoluciona: neix, creix i envelleix, és a dir, que passa 
per diverses fases.

—Mai m’havia parat a pensar en això... Ei, no és una mica frívol 
parlar de les fases de l’amor?

—Frívol, no ho sé, pràctic i enriquidor, per descomptat. Bé, ja saps 
el que fan els experts quan estudien alguna cosa. Encara que la vegin 
com un tot, la divideixen per diferenciar-la i així poder-la entendre.

—Vaja!, et veig molt instruïda. Des de quan en saps tant, de les fases 
de l’amor?

—Des de fa relativament poc. La setmana passada vaig acabar l’edi-
ció del llibre d’un prestigiós psicòleg expert en la ciència de l’amor. 

—I quines fases són aquestes?
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—T’ho explico breument i amb poques paraules. La primera fase 
és la de l’enamorament, quan es produeix la gran explosió i els amants 
estan il·lusionats i amb ganes de veure’s. En aquesta fase fins i tot ex-
perimenten canvis físics com enrogiment i palpitacions, excitació i 
nerviosisme; solen fantasiejar i tenir pensaments repetitius i, sobretot, 
pateixen por al rebuig. 

—Crec que en Pol i jo, ara mateix, estem en aquesta fase. Sí, ja ho crec. 
—La segona fase és la de l’amor romàntic. En aquesta etapa es va 

construint la confiança entre els amants i comencen a qüestionar-se 
la continuïtat de la relació. És la fase en què es produeixen les crisis, 
però si aconsegueixen sortir-se’n, la relació creix i s’enforteixen els llaços 
afectius.

—Crec que encara no hem arribat a aquesta fase. Sí, et confirmo que 
encara som a la primera fase.

—I finalment, si superen la fase anterior, arriba la fase del compromís 
i la lleialtat, quan l’amor madura i es consolida la relació. En aquesta fase, 
els amants han superat totes les seves diferències i decideixen esforçar-se 
cada dia en el seu compromís d’estar junts perquè es desitgen i volen 
tenir-se per sempre.

—Però tu et refereixes a l’enamorament entre adolescents i joves, no 
pas a l’enamorament entre adults casats.

—Creu-me quan et dic que no hi ha cap diferència. La cascada 
d’hormones i neurotransmissors que acompanya l’enamorament no 
distingeix edats ni condicions socials. Mila, la qüestió no és aquesta, 
la qüestió és que no qualsevol pot desencadenar en tu aquesta cascada 
d’hormones i neurotransmissors. I si això és difícil, més difícil encara és 
que tu també hagis desencadenat aquesta cascada en en Pol en el mateix 
moment. Són massa coincidències. A més, el que tens amb ell no és 
d’ara, la vostra cascada es va iniciar quan tan sols éreu uns adolescents. I 
el fet que continuï activa cal tenir-lo molt, però molt en compte.

—Això és veritat. Després de gairebé vint anys, només en Pol ha 
estat capaç d’això.

—Últimament estàs radiant, i avui et noto més calmada que l’última 
vegada.

—Deu ser perquè per fi he trobat un argument satisfactori que ex-
plica tot el que em passa amb en Pol. Em sento tan malament per estar 
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casada i sentir el que sento per ell que contínuament busco explicacions. 
Suposo que deu ser normal.

—Mila, si en Pol i tu esteu així és perquè les coses no van bé en els 
vostres matrimonis. 

—Sí, fa temps que noto que en el meu matrimoni falta alguna cosa. 
Potser és passió, no ho sé, no m’he posat a pensar-hi. Podria viure tota 
la vida així, però ara que hi ha en Pol noto la diferència.

—Però, tot i estar les coses així en el teu matrimoni, tu no ho has 
buscat.

—No, però ho he alimentat. Podria haver-ho aturat abans d’arribar 
fins a on hem arribat.

—Això que dius és absurd. Havia de passar, era inevitable. És una 
relació inacabada i, si no li dediques atenció i la resols com cal, es con-
vertirà en un bucle.

—Aquests dies he estat consultant llibres i m’he assabentat que hi ha 
unes partícules, els quarks, que es resisteixen a separar-se i sempre van 
en parella. No sé per quina raó el símil em reconforta quan comparo 
això amb el que em passa.

—Mila, estàs enamorada. Si busques una explicació, no la trobaràs.
—Doncs jo la necessito per no sentir-me malament pel que estic 

sentint.
—Si amb el terme quarks t’estàs referint a dues persones que se sen-

ten tan unides que és impossible separar-les, llavors em parles d’ànimes 
bessones. 

—Doncs deu ser això, digue-ho com vulguis, és la sensació que jo 
tinc amb en Pol. I encara que no m’ho ha dit, crec que ell també ho 
sent així.

—Doncs d’ànimes bessones també en sé prou. Fa anys vaig estar 
treballant per a una editorial que editava llibres sobre aquests temes. 

—Caram, ets un pou de ciència. I què pots dir-me sobre les ànimes 
bessones o quarks, com jo les anomeno?

—En un dels llibres s’explicava que les ànimes bessones fan juntes el vi-
atge, encara que per moments se separen per experimentar les seves pròpies 
vivències personals, i que es retroben de vegades per recordar-se mútuament 
que estan unides en els seus cors. El més normal és que acabin vivint juntes, 
però si, per la raó que sigui, no ho fan, el destí s’encarregarà de facilitar-los 
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els retrobaments, perquè no oblidin l’amor incondicional i imbatible que les 
uneix des de sempre.

—Que bonic i eloqüent argument que explica de manera més poèti-
ca com, després de gairebé vint anys sense veure’ns, encara sentim amb 
el mateix ímpetu, l’amor que sentíem en l’adolescència.

—Mila, a partir d’ara és qüestió d’anar escrivint el vostre guió. Sé 
que les ànimes bessones es repten contínuament, és l’única manera de 
créixer en tots els aspectes de les seves respectives vides. En això consis-
teix el veritable amor.

—És estrany, però sé que en Pol i jo sempre estarem junts, cuidant 
l’un de l’altre, i que la flama que ens uneix mai s’apagarà, tot i la distàn-
cia i tot i el temps que passi. 

—És un amor a prova d’orgull i egoisme?
—No ho sé, suposo que la primera vegada no va passar aquesta pro-

va. L’orgull i l’egoisme potser tenen la seva utilitat en alguns moments 
de la vida, però en qüestions d’amor, ofeguen els grans sentiments. 

—Mila, per què no ho escrius? Potser algun dia voldràs compartir la 
teva bonica història d’amor amb la resta dels mortals.

—Estic escrivint un diari. El que sento és tan bonic i especial que no 
vull oblidar-ho. Vull recordar-ne tots els detalls, perquè si ens tornem 
a separar, almenys em quedarà el consol de tenir-ho escrit per llegir-ho 
cada vegada que necessiti recordar-ho. 

—Si no ho vols fer públic, guarda-ho en un lloc segur perquè un dia 
els teus biògrafs i estudiosos ho trobaran entre totes les teves pertinen-
ces. El teu secret es revelarà, i llavors el món sencer tindrà una prova 
més de l’existència de l’amor veritable.

—Que bonic, això que dius! Crec que mai ens cansarem d’obtenir 
proves de l’existència de l’amor veritable. M’agradaria saber què és real-
ment l’amor veritable. 

—De moment, gaudeix vivint-lo intensament. 
—Quina raó que tens!
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Només havien passat sis dies des que la Mila va intercanviar els 
seus últims missatges amb en Pol. Aquell matí era al porxo de 
casa, escrivint. Quan la inspiració no arribava, tenia per cos-

tum transitar per la casa fins que l’estat de gràcia es manifestava. I allà 
on l’enxampés, s’asseia i es posava a escriure. Feia fred i s’havia emboli-
cat amb una manta. De tant en tant, abraçava amb les mans una tassa 
calenta de te sense teïna. S’havia quedat absorta mirant el verd intens 
que lluïa la vegetació de fulles perennes del jardí. La majoria de vega-
des, es concentrava tant que semblava que s’evadia del seu cos i viatjava 
a una altra dimensió. En aquell moment concret, quan començava a 
fluir en calma, va sentir de nou la presència d’en Pol. El rellotge del 
seu portàtil marcava les 11:25 h. La Mila va tornar a constatar la seva 
capacitat de percebre en Pol quan es comunicava amb ella per la via de 
les energies subtils. Va aparcar l’escriptura del llibre per registrar els seus 
pensaments i sentiments en el seu diari.

 
 

 
 

 
 

 
 

21 de febrer
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Després de desfogar-se amb aquelles paraules, la Mila va continuar es-
crivint. Es va passar el dia esquivant la subtil presència d’en Pol, i quan 
menys s’ho esperava, va sonar el to del seu WhatsApp. Va rebre un nou 
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missatge d’en Pol, que, cansat d’esperar i com si les paraules de la Mila 
haguessin fet ressò en el seu cor, va decidir comunicar-s’hi.

21 de febrer

P: Bona nit, princesa escriptora! 22:36

M: Bona nit, Pol! 22:47

P: Com estàs? 22:47

M: Bé, i tu? 22:47

P: Bé 22:48

M: Demà seré a la ciutat 22:48

M: No et proposo quedar perquè vaig molt atrafegada 22:48

M: Em quedaré amb les ganes de veure’t! 22:49

P: Quina pena! 22:49

M: Demà em toca entrevista a la ràdio 22:53

M: Després, visita a uns cellers de vi 22:53

M: I a la tarda, signar llibres en una llibreria! 22:53

P: Ostres! 22:54

P: Quina pallissa que et dones! 22:54

P: Fins a quina hora estaràs signant llibres? 22:54

M: Doncs no ho sé 22:55

M: Serà tard 22:55

M: I estaré desitjant arribar a casa 22:55

M: Tu on seràs? 22:55

P: A la clínica 22:56

M: Em conformaré veient-te en somnis! 22:56

M: Ara entenc el que em deies de les sensacions! 22:57

P: Explica, explica 22:57

M: Què vols que t’expliqui? 22:57

P: Explica’m les teves sensacions 22:58

P: Que em tens amb l’ai al cor 22:58

M: Doncs mira 23:13

M: Sembla com si entrés en la mateixa dimensió en què ets tu 23:13
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M: És bonic sentir-ho 23:14

M: Estic flipant perquè mai ho havia experimentat 23:14

P: Explica-m’ho amb més detall, si us plau!!! 23:17

M: T’ho estic explicant 23:17

P: Oi que resulta molt agradable? 23:17

P: És com una mena de connexió 23:17

M: Tu ho notes també? 23:18

P: Sí, però és molt difícil d’explicar 23:18

M: Sí, és una connexió molt forta 23:18

M: I t’havia passat mai? 23:19

P: No, mai! 23:23

M: Doncs no tinc manual d’instruccions 23:23

M: No sé què deu ser 23:23

P: És una cosa molt, molt especial 23:24

P: No sé com definir-la 23:24

P: Ni explicar-la 23:24

P: Ni entendre-la 23:24

P: Ni res de res 23:24

P: Però, Déu meu, m’agrada moltíssim! 23:24

M: A mi també! 23:24

M: Aquests dies m’he distanciat a propòsit 23:25

P: Entenc que vulguis distanciar-te 23:25

P: Necessites espai i temps 23:25

P: La teva feina ho requereix 23:25

P: I jo ho respecto molt 23:25

M: Necessitava reflexionar sobre tot això que ens està passant 23:25

M: I he arribat a la conclusió que som un parell de quarks 23:25

P: Quarks? 23:26

M: Sí 23:26

P: Jo pensava que eres la meva princesa! 23:26

M: Soc la teva princesa! 23:26

P: T’agradi o no, és així! 23:27
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M: M’agrada, i molt! 23:27

M: Ja t’explicaré això dels quarks amb més calma 23:27

P: M’has d’explicar moltes coses 23:28

P: M’agrada molt escoltar-te 23:28

M: I a mi explicar-te coses 23:28

M: De veritat que me’n vaig a dormir amb tu 23:28

M: Et sento al meu costat! 23:28

P: Fet! 23:29

P: Anem a dormir junts 23:29

P: Però ara explica’m 23:29

M: Què vols que t’expliqui? 23:29

M: Això dels quarks és complicat 23:30

M: Necessito un paper i un bolígraf 23:30

P: Això ja m’ho explicaràs quan ens veiem 23:30

P: Ara explica’m les sensacions del teu somni 23:30

M: D’acord 23:31

M: No va ser ben bé un somni 23:31

M: Me’n vaig anar al llit visualitzant estar amb tu 23:31

M: És el que em provoca sentir-te en la distància 23:31

M: I el que vaig veure i sentir va ser molt bonic 23:32

P: Explica-m’ho ja, que em tens en suspens! 23:32

M: T’ho explicaré ara mateix 23:32

M: Estàvem en una illa 23:33

M: Era de nit… 23:33

M: I després de banyar-nos al mar 23:33

M: Vam tornar a l’habitació 23:33

P: Com m’agraden els teus somnis! 23:34

M: L’habitació era a les fosques 23:34

M: Només hi entrava la llum de la lluna plena 23:34

P: Saps que tens molt bon gust? 23:34

M: Hi havia un llit enorme i les portes eren vidres 23:35

P: Com m’agrada estar amb tu! 23:35
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M: La brisa que corria, de tant en tant, movia les cortines 23:35

P: Que agradable! 23:36

M: Les cortines eren de color blanc translúcid 23:36

M: I tu i jo ocupàvem el centre del llit 23:36

P: Mare meva!!! 23:36

M: Estàvem despullats 23:37

P: Ai, senyor!!! 23:37

M: Recolzats i mirant-nos als ulls 23:37

M: Van començar a acariciar-nos 23:38

M: I després ens fèiem petons 23:38

P: M’estic posant molt, molt malament 23:38

M: Tu has volgut que t’ho expliqués 23:38

P: De veritat que vull que segueixis, però tinc taquicàrdia 23:39

M: Què dius? 23:39

M: Llavors, què faig? 23:39

P: Segueix una mica més, si us plau! 23:39

M: Tens fort el cor? 23:39

P: Sí 23:40

M: Entesos, continuo 23:41

M: Doncs, després de besar-nos… 23:41

M: Ens vam fer una abraçada tan tendra 23:41

M: Que ens vam fondre l’un amb l’altre 23:41

M: I tot això ho vaig sentir imaginant-ho 23:41

M: Visualitzant-ho, el que sigui 23:41

M: Holaaa!!! 23:43

M: Estàs bé? 23:43

P: No!!! 23:45

M: De debò? 23:45

M: Què passa? 23:46

M: M’estic preocupant! 23:47

P: M’he posat molt, molt malament 23:47

P: I també soc molt, molt feliç 23:47
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M: Però malament de trucar a un metge? 23:48

P: No! 23:48

M: Sort!!! 23:48

P: Malament per fer una dutxa freda!!! 23:48

M: Doncs així em vaig posar jo també!!! 23:48

M: Hahaha! 23:48

P: Hahaha! 23:48

M: Si no te’n vas a la dutxa, explica’m el teu somni 23:49

P: No, no, me’n vaig a la dutxa 23:52

P: I te l’explico demà 23:52

M: Nooo! 23:53

P: De veritat, que estic cardíac! 23:53

M: Ho sento! 23:53

P: No, i ara, és exquisit 23:53

M: Doncs llavors me n’alegro! 23:54

M: Bona nit, príncep! 23:54

22 de febrer

P: Bona nit, princesa! 00:02

P: Abans passo a la dutxa 00:02

M: Fins demà! 00:03

M: Me’n vaig al llit, et veig en somnis! 00:03

P: Vaig al teu somni JA!!! 00:04

P: No m’ho perdo! 00:04

M: Allà t’espero 00:04

P: M’encises! 00:05

M: I tu a mi! 00:06

P: Bon dia, princesa! 10:33

M: Bon dia! 10:34

P: Com ha anat l’entrevista a la ràdio? 13:09

P: I la visita als cellers? 13:09
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M: L’entrevista divertida 13:18

M: La visita als cellers una mica avorrida 13:18

P: Vaja! 13:22

M: Ara vaig a dinar 13:34

M: I després, a la llibreria a signar llibres! 13:34

M: Ets a l’hospital? 13:37

P: No, ara en un curs i després vaig a l’hospital 13:46

M: Fins a quina hora seràs a l’hospital? 16:41

P: En teoria, fins a les 21 h 16:41

M: A aquesta hora ja no hi soc 16:42

P: Vaja! 16:42

M: Ho he intentat, però… 16:42

P: Estic recuperant les hores que dec 16:42

P: Són moltes revisions 16:43

M: Ja 16:43

P: Tu fins a quina hora hi seràs? 16:43

M: Jo me n’aniré cap a les 19 h 16:43

M: Bé, a veure si aquesta nit m’expliques el teu somni 16:44

P: Encara em tens malaltó! 16:45

M: Jo també estic malaltona! 16:45

M: Doncs aquesta nit descansem 16:45

P: Bona nit, princesa meva! 23:43

M: Bona nit! 23:45

P: Ei… 23:45

P: Em segueixes tenint cardíac! 23:45

M: I tu a mi! 23:45

M: Quan m’explicaràs el teu somni o les teves sensacions? 23:48

P: Quan em marxi això d’ahir 23:49

M: Vaja! 23:49

P: Em fa una mica de vergonya reconèixer-ho 23:49

P: Però em vaig posar molt, molt malalt 23:49

M: Explica’m això 23:50
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M: No ho entenc bé 23:50

P: Que em vas posar a 100!!! 23:50

M: Això de whatsappejar està bé 23:50

M: Però es perden molts gestos i mirades 23:50

P: Ho sé! 23:50

M: Jo també em vaig posar a 100 23:50

P: No m’havia passat mai! 23:51

P: Ni podia imaginar-m’ho, de veritat! 23:51

M: Jo porto tot el dia a 100 23:51

M: I estic abstreta 23:51

P: A mi no m’ha marxat 23:51

M: Ni a mi 23:52

P: Doncs has de treballar! 23:52

M: Sí, i tu també! 23:52

P: Però jo puc evadir-me a estones a la feina 23:52

P: Tu has d’estar al 200 × 100!! 23:52

M: No t’amoïnis, soc molt treballadora 23:52

M: Però de tant en tant necessito distanciar-me 23:52

P: Ja ho sé, per això et deixo espai 23:53

M: Ja, però et sento 23:53

M: Si et poso bon dia i bona nit 23:54

M: Sé que estàs bé 23:54

P: Tu posa el que et vingui de gust quan vulguis 23:54

M: Sé posar-me les piles 23:55

P: Ho sé 23:55

M: Ja, però et sento 23:55

P: Jo sempre estic darrere 23:55

M: No entens el que et dic? 23:55

P: I tant, i m’agrada que em sentis 23:55

P: Jo soc aquí 23:55

M: I jo també 23:55

P: No sé explicar-ho, però hi ets 23:56
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M: Jo ho entenc perquè ho estic sentint 23:56

P: Ets com una ombra 23:57

P: O una olor que impregna cada cosa que faig 23:57

P: I la sento en tot moment 23:57

P: Subtil, però constant 23:57

M: A mi també em passa el mateix 23:58

M: Ets amb mi tot el temps, et sento 23:58

P: Ets omnipresent! 23:59

23 de febrer

M: Sort que estem junts en aquesta situació 00:00

P: Sí, així ens donem suport l’un a l’altre 00:00

P: Si hagués de viure-ho tot sol seria insofrible 00:01

M: Tu t’imaginaves que això passaria? 00:01

P: No, de cap manera, i tinc por, molta, de debò 00:01

M: En tot aquest temps t’havies recordat de mi? 00:02

P: Sí 00:03

M: També tenies un interrogant? 00:03

P: Un dubte 00:03

P: No sé com definir-ho 00:03

M: Vaja, tots dos ens vam quedar igual 00:03

P: Sí, és una història inacabada 00:04

M: Ves a dutxar-te 00:04

M: I a descansar 00:04

P: Entres amb mi a la dutxa? 00:04

M: És clar! 00:04

M: Soc aquí i estic tremolant 00:04

P: Va, entra tu primer 00:04

P: Jo et poso gel i t’ensabono els cabells 00:04

M: Ara em posaràs a 100 i llavors estaré a 200 00:05

P: I jo m’estic disparant… 00:05

P: Entro a la dutxa ja!!! 00:05
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M: Val! 00:05

P: Tant de bo estiguessis aquí! 00:05

M: Tant de bo! 00:05

P: Ostres, em poso malalt només de whatsappejar amb tu 00:06

M: I jo! Quina sufocació! 00:06

P: No entenc res 00:07

M: Ni jo 00:07

P: Però és una passada… 00:07

P: Em poso vermell i tot! 00:07

P: Mare meva! 00:07

P: A l’aigua!!! 00:07

P: I freda!!! 00:07

M: Bona nit, rei! 00:08

M: Et veig en somnis! 00:08

P: Entro a la dutxa!!! 00:08

P: I et faig un lloc! 00:08

M: Dutxa’t, si us plau! 00:09

M: Em tremolen fins i tot les mans 00:09

P: Doncs estem igual! 00:09

P: Princesa 00:12

M: Bona nit, rei! 00:14

P: Me’n vaig al teu somni 00:21

P: Que tu recordes més detalls 00:21

P: Jo tinc moltes llacunes 00:21

P: I et dec el somni d’ahir a la nit 00:21

P: Bona nit, princesa meva 00:21

M: Molt bé! 00:22

M: Et veig ara mateix! 00:22

M: El meu príncep 00:22

P: Bona nit, princesa! 22:00

M: Bona nit! 22:02
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P: Per cert 22:02

M: Digue’m 22:02

P: T’explico el meu somni de l’altre dia 22:02

M: D’acord! 22:02

P: Però no contestis 22:03

P: Que em poso molt malament 22:03

M: D’acord 22:03

M: Només llegeixo 22:03

P: Com saps 22:03

P: Només recordo 22:03

P: Flaixos 22:03

P: Sensacions 22:03

P: No retinc imatges prolongades 22:04

P: No sé on érem 22:04

P: Esmorzàvem despullats 22:04

P: I només retinc la sensació que no hi havia límits 22:04

P: No tenia sensació de pudor 22:05

P: Era com…, no ho sé 22:05

M: Continua, si us plau! 22:07

P: És que són sensacions que es prolonguen en el temps 22:07

P: Però en paraules es fa curt i difícil de plasmar 22:07

P: Era com no tenir barreres 22:08

P: Com si qualsevol cosa que volguéssim la tinguéssim 22:09

P: Com si fóssim molt lliures de tot, per a tot i amb tot 22:10

P: Sense barreres imposades, només les que posem nosaltres 22:10

P: Com respirar a plens pulmons sense que res t’estrenyi 22:10

P: No sé com expressar-ho 22:11

M: Et refereixes a ser lliures per estimar? 22:11

P: No, és molt més ampli 22:11

P: Lliures per viure 22:11

P: Lliures per compartir 22:11

P: No ho sé… 22:11
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P: No estic acostumat a expressar els meus sentiments 22:18

P: A mi em van ensenyar a ocultar-los 22:19

P: Amb tu és diferent, em ve de gust mostrar-te’ls 22:19

M: M’agrada que vulguis mostrar-me’ls 22:19

P: Encara que em ruboritzo 22:20

M: Això és només al principi 22:20

P: Ja, no ho sé… 22:20

M: Vull parlar amb tu en persona d’això 22:21

M: I mirar-te als ulls 22:21

M: Encara no sé quin dia aniré a Barcelona 22:29

M: Però faré tot els possibles per veure’t 22:29

M: Si et ve de gust, és clar! 22:29

P: És clar que em ve de gust 22:30

M: Vull que em parlis en persona de les teves sensacions 22:31

P: Són aquestes que t’estic explicant 22:31

M: Per WhatsApp es perden molts matisos 22:31

P: Sí, però per WhatsApp em sento més valent 22:31

M: Ja 22:31

P: No hi estic acostumat 22:32

M: Ja ho noto, quan ens veiem en persona és diferent 22:32

P: Em cohibeixo 22:32

M: No vol dir que et facis enrere 22:32

P: No 22:32

M: Ja ho sé, ets tímid 22:33

M: Estàs bé? 22:33

P: Sí, estic bé 22:33

M: Vols que tallem això? 22:33

P: No 22:34

P: I tu? 22:34

M: No 22:34

P: Vull experimentar-ho 22:34

P: Sento que puc respirar sense que m’estrenyi la roba 22:34
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M: No sé on ens durà tot això, però no m’hi puc resistir 22:35

P: Jo tampoc sé cap a on va 22:35

P: I no m’ho vull perdre 22:35

M: Ei, això que vols respirar sense que t’estrenyi la roba… 22:35

M: Tu vols anar a una platja nudista! 22:35

P: Hahaha! 22:35

M: Tranquil, jo t’hi porto 22:36

P: No sé on va això, jo estic molt 22:36

P: A gustw 22:36

M: Hahaha 22:36

P: Hòstia amb el corrector 22:36

M: Ja està bé que aparegui el corrector de tant en tant 22:37

M: Fa la xerrada més distesa quan puja el to 22:37

P: És que tot és perfecte! 22:37

M: Sí, sembla com si estigués preparat 22:37

P: Sí 22:37

M: Com si haguéssim quedat a retrobar-nos 22:38

P: Però ara tenim 40 castanyes 22:38

M: Hahaha 22:38

M: Tu tens un problema amb l’edat 22:38

P: I no tenim les hormones en plena revolució 22:38

M: No, però també sentim 22:38

P: Bé 22:38

P: Ens revolucionem també 22:39

M: Això t’anava a dir!! 22:39

P: Ja 22:39

P: Millor no parlar de somnis, i això o me’n vaig a la dutxa! 22:39

M: No, no, avui no 22:40

P: Hahaha! 22:40

M: Dos dies seguits ja és molt! 22:40

M: Vaig a sopar! 22:41

P: Bon profit 22:41
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M: Estaràs per aquí d’aquí a 30 minuts? 22:44

P: És clar! 22:47

M: Hola! 23:14

P: Hola 23:14

M: Ja he sopat 23:14

M: M’agrada molt que comparteixis els teus sentiments amb mi! 23:15

M: És molt alliberador! 23:16

P: Ja, però em fa una mica de vergonya 23:16

P: Bé, no hi estic acostumat 23:16

M: Doncs que no et faci vergonya 23:17

M: Les dones estem més acostumades a mostrar emocions 23:17

M: I jo estic acostumada a tractar amb homes que s’atreveixen a 
mostrar-les 23:18

M: Si et sents a gust mostrant-me-les deu ser per això, perquè dono 
peu a això 23:19

P: M’agrada dir-t’ho 23:24

P: No sé, és com si no em fes res mostrar-me despullat davant teu 23:24

M: Vaja! Això m’ha arribat 23:24

P: I sempre porto roba 23:24

M: Això és que som dos quarks 23:25

M: Ja t’entenc, no té a veure amb la roba 23:25

P: Només era un exemple 23:28

M: Me’n vaig a dormir! 23:35

P: Vens? 23:40

P: O vaig jo al teu somni? 23:40

M: Aquesta nit vinc jo! 23:43

P: T’espero, princesa 23:43

M: Prepara’t! 23:43

M: Per fondre’t 23:44

P: Déu meu! 23:52

P: Un altre cop em posaré malalt! 23:52

M: Hahaha! 23:53
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Després de l’última conversa que havia mantingut amb en Pol, la Mila 
va tornar a escriure al seu diari. Aquest cop, va descriure el que li havia 
passat el diumenge 24 de febrer a la tarda.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

24 de febrer

P: Bona nit, princesa! 23:42

P: T’espero en el meu somni 23:43

M: Estava preocupada! 23:43
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P: Per? 23:44

M: No apareixia la teva icona al xat 23:44

M: Se t’ha espatllat el mòbil? 23:45

P: No tenia WhatsApp 23:45

P: He hagut de reinstal·lar l’aplicació 23:45

M: Estic fatal! 23:45

P: Hahaha! 23:46

P: Tecnologia 23:46

M: Sí 23:46

P: Som grans per a aquestes coses! 23:46

M: Va, home! 23:47

P: Hahaha! 23:47

M: Com t’ha anat el dia? 23:47

P: Bé, tenia una mica de paperassa per posar al dia 23:48

P: I ara acabo d’arribar 23:48

M: Et noto content i això m’agrada! 23:49

P: Estic molt content! 23:49

M: Saps què faig sense adonar-me’n quan estic whatsappejant amb 
tu? 23:49

P: Què fas? 23:49

M: Acaricio el mòbil! 23:49

P: Vaja! 23:49

P: Això m’ho deus! 23:50

M: Què et dec? 23:50

P: Les carícies! 23:50

M: Ah, sí? 23:50

M: Quan he pactat això amb tu? 23:50

P: Això no es pacta, s’ofereix! 23:51

M: Està bé 23:51

M: Quin dia et va millor, dilluns o dimarts? 23:51

P: Què? 23:51

M: Que aniré a veure’t el dia que et vagi millor 23:52
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M: Quan acabis de treballar 23:52

P: Sobre quina hora? 23:53

M: Quan tu em diguis 23:53

M: Si acabes a les 20 h, doncs a aquella hora seré allà 23:53

P: D’acord! 23:54

P: T’ho confirmo amb l’agenda a la mà 23:54

M: Molt bé! 23:54

M: Vull quedar amb tu a la tarda 23:54

P: Digue’m horari per veure com ho tinc 23:55

M: Que vinc a veure’t! 23:55

M: Digue’m tu l’hora 23:55

P: Vols dir quan acabi? 23:55

M: Sí 23:55

M: Tornaré a anar a la ciutat un altre dia per fer encàrrecs 23:56

P: D’acord 23:56

P: Miro el dia que estigui més tranquil 23:56

P: I que sàpiga que acabaré aviat 23:56

M: Tu em dius 23:56

P: Demà miro l’agenda i t’ho dic 23:57

P: Ara me’n vaig a descansar perquè estic fet pols 23:57

M: D’acord 23:57

P: Em deus un somni 23:57

M: Jo et dec un somni? 23:58

P: Sí 23:58

M: El vols ara? 23:58

P: Sí! 23:59

P: Mira que soc feble! 23:59

P: Va, va! 23:59

M: No, ves a dormir! 23:59

P: Vaja, tu em fas feble 23:59

P: Hahaha 23:59

M: Què dius! 23:59
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P: Va, si us plau, una mica, només el principi d’alguna cosa 23:59

P: I així me’n vaig al llit amb aquesta idea 23:59

25 de febrer

M: Aquesta vegada estem en un veler, fent la volta al món 00:00

M: Tu i jo sols…, i el mar 00:00

P: Mmm, m’agrada!!! 00:00

M: Aquí ho deixo, que després et poses malaltó 00:01

P: Va, una miqueta més, si us plau! 00:01

P: Soc tot ulls 00:02

M: Quan arriba la nit 00:03

M: Ens estirem a coberta per observar els estels 00:03

M: Cada vegada que passa un estel fugaç et faig un petó 00:03

P: Espero que en passin molts! 00:03

M: Sí, en passen molts! 00:03

P: M’agrada! 00:03

M: Després t’acaricio el coll 00:04

M: I et faig petons 00:04

P: Mare meva, mare meva! 00:05

M: Saps què? 00:05

M: Tu hi pots participar, el somni també és teu 00:05

P: Mai havia pensat que pogués passar-me això via mòbil 00:05

P: Bufff 00:05

M: Ni jo 00:05

P: Però no és el mòbil…, ets tu! 00:05

M: Jo mai ho havia experimentat 00:06

M: I també ets tu! 00:06

M: Això només em passa amb tu 00:06

M: Bé, tu fas alguna cosa? 00:07

M: O només et faig petons jo? 00:07

P: És clar que faig alguna cosa 00:08

P: Et faig un petó als llavis… 00:08
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P: I et dic coses a cau d’orella mentre t’acaricio els cabells 00:08

M: Uau! 00:08

P: Però si segueixo, acabo a la dutxa! 00:08

M: Nooo! 00:08

P: És que em disparo! 00:08

M: Bé, fem l’esforç, ves a dormir, carinyo! 00:09

P: No, abans et faig un petó de bona nit 00:10

P: I t’acaricio tota l’esquena suaument… 00:10

M: Vaja! 00:10

P: Bufff 00:10

P: Me’n vaig al llit 00:10

M: Sííí 00:10

P: Saps que només whatsappejar amb tu o pensar-hi m’excita com mai ho 
hagués imaginat? 00:11

M: Jo no entenc res! 00:11

M: Ens havíem deixat unes bones brases 00:11

P: Crec que sí 00:12

M: Perquè això s’ha incendiat molt fàcilment 00:12

P: Sí, s’ha incendiat molt, molt ràpidament 00:12

M: Jo també m’excito molt! 00:12

M: M’hauré de fer una dutxa freda 00:13

M: Si no vull estar tota la nit fent salts al llit! 00:13

P: Hahaha! 00:13

M: Sí, tu riu-te’n! 00:14

M: Hahaha! 00:14

P: Jo porto uns quants dies a cops de dutxa freda! 00:14

M: Jo també estic així 00:14

P: És una passada, de veritat 00:14

P: És instantani! 00:14

M: Ja, què m’has de dir 00:14

M: I jo, acariciant el mòbil! 00:15

M: Hahaha! 00:15
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P: Hahaha! 00:15

P: M’ho deus! 00:15

P: Hahaha! 00:15

M: Sí, t’ho dec, et faré petons i t’acariciaré 00:15

P: No segueixis, no segueixis! 00:16

P: Que no vull dutxa freda! 00:16

M: I ho faré en persona 00:16

P: Bé, ben pensat, ja toca 00:16

M: Hahaha! 00:16

P: Doncs tingues clar que et seduiré! 00:17

M: Quan m’ho diguis 00:17

M: A poc a poc 00:17

P: D’acord! 00:17

M: Assaborint-ho 00:18

P: Sííí 00:18

M: Cada minut 00:18

M: Que puguem 00:18

M: Ara anem a dormir 00:18

M: Que demà tens un llarg dia per davant 00:19

P: Princesa, ara et faig un petó als llavis 00:19

M: Bona nit, príncep! 00:19

P: Avui vaig jo al teu somni! 00:19

M: Entesos! 00:20

M: T’espero al vaixell 00:20

M: He cuinat per a tu i he comprat un bon vi 00:20

P: No em diguis que no ets la meva princesa! 00:20

M: Continuem en somnis! 00:21

P: Sí, si us plau!!! 00:21

P: Però un petó de bona nit abans d’adormir-nos no te’l treu ningú! 00:22

P: Petons 00:22

M: Uau! 00:22

P: I a dormir, princesa! 00:22
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M: Déu meu! 00:23

P: Que no soc de pedra! 00:23

P: Bona nit! 00:23

M: Bona nit! 00:23

P: Un petó, princesa! 22:07

M: Bona nit, príncep! 22:07

M: Com estàs? 22:08

P: Bé 22:09

M: Vas poder mirar l’agenda? 22:09

P: Sí 22:11

P: Dimecres em va millor 22:11

M: Doncs serà dimecres 22:11

M: M’avises i vinc a recollir-te 22:12

P: Et confirmo l’hora demà 22:12

M: Ok 22:12

P: Com ha anat el dia? 22:12

M: Bé, tranquil 22:13

P: Has treballat o t’has relaxat? 22:13

M: He treballat 22:13

M: Però a mig gas 22:13

P: No descanses mai 22:13

M: No 22:13

P: Ets pitjor que jo! 22:14

M: Tinc un problema amb això 22:14

M: No sé estar sense fer res 22:14

P: La ment no té horaris 22:14

M: M’agrada el que faig 22:14

M: Per això sempre estic enfeinada 22:15

P: No tenir horaris és part de tu 22:15

M: Si 22:15

P: On em vas portar ahir a la nit? 22:15
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M: A veure una pluja d’estels per menjar-te a petons 22:16

P: Mare meva! 22:16

M: Crec que cada dia m’imaginaré estar fent alguna cosa amb tu 22:18

M: En el fons, el cervell és tonto, s’ho creu tot 22:18

P: Diuen que som idees 22:18

M: Sí, som idees 22:19

P: Llavors som més idees que matèria 22:19

M: Encara que, de tant en tant, fer un petó de veritat va bé 22:19

M: O no? 22:19

P: I tant! 22:20

M: O espanta? 22:20

M: Una mica, oi?, és que les idees són perfectes… 22:20

P: A mi tot el que no controlo m’espanta una mica 22:21

M: Però ets valent 22:21

M: Perquè si no, ja hauries aturat tot això nostre 22:21

P: O no puc resistir-m’hi perquè en el fons ho vull 22:22

P: Però no soc valent per reconèixer-ho 22:22

M: Però vols que ens veiem dimecres? 22:23

P: Vols que et digui la veritat? 22:26

M: Si us plau! 22:26

P: Compto les hores… 22:26

M: Vaja! 22:26

P: I els minuts! 22:27

M: M’estàs excitant una altra vegada! 22:27

P: Que bo! 22:27

P: Així estem igual 22:27

P: Hahaha! 22:27

M: Hahaha! 22:28

M: Encara estàs malaltó? 22:28

P: Em tens malalt 22:29

P: I cada vegada que whatsappejo amb tu, recaic 22:29

M: Doncs no estàs sol en això 22:29
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P: És una passada! 22:34

P: Sento repetir-me, però és que, no ho sé… 22:35

M: Jo també m’he sorprès 22:35

M: I també em repeteixo 22:35

P: Jo crec que hem de gaudir d’aquestes petites perles que ens regala la 
vida 22:41

P: Ostres! 22:42

P: Que hortera que m’estic tornant!!! 22:42

P: Hahaha! 22:42

M: Hahaha! 22:42

M: A mi m’agrada 22:42

M: T’esforces per guarnir el que vols expressar 22:43

M: I així ho deixes lliure, deixa d’estar a la presó 22:43

P: Però si jo soc més bast que una carxofa 22:50

P: I ara em sorprenc llegint el que escric!!! 22:50

P: Déu meu, m’estàs canviant! 22:50

P: Un petó, princesa 22:50

M: De debò, només soc una petita perla per a tu? 23:00

M: Jo pensava que era alguna cosa més que una petita perla! 23:00

P: Les perles són els moments que passo amb tu whatsappejant o al teu 
costat 23:01

P: Tu no pots ser una perla 23:02

P: Ets moltíssim més que totes les perles 23:02

P: La meva princesa 23:02

M: Jo no m’he proposat canviar-te! 23:03

M: Que t’estigui influenciant és una altra cosa! 23:04

M: Però crec que és per a bé! 23:04

P: No dic pas que em molesti el canvi, dic que em sorprèn! 23:05

M: Potser fins i tot t’atreveixes a escriure un llibre! 23:05

M: Hahaha! 23:05

P: Hahaha! 23:05

P: No crec que en fos capaç 23:05
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P: No tinc qualitats 23:05

M: Tot és proposar-s’ho 23:05

P: I ja m’agradaria tenir-ne 23:06

P: Això és enveja sana 23:06

P: Només soc capaç d’explicar-te aquestes coses a tu 23:07

M: De debò? 23:08

P: Ei! 23:09

P: M’has d’explicar amb detall això dels quarks 23:14

M: Sí 23:22

M: Dimecres t’ho explico 23:22

P: D’acord! 23:22

M: I recorda’m que t’expliqui també l’experiment del cor 23:22

P: Molt bé 23:23

M: Bona nit, príncep! 23:26

P: Bona nit, princesa! 23:26

M: On vols anar aquesta nit? 23:26

M: Dona’m una imatge 23:27

P: Alguna cosa relaxada, fresca, tranquil·la… 23:27

M: Una illa 23:27

P: Amb plantes 23:28

P: Aigua 23:28

P: Sí, bona elecció 23:28

M: Aigües cristal·lines i sorra blanca 23:28

P: Sí 23:28

M: Des del cel es veu el fons 23:28

P: Sí, m’agrada, m’agrada 23:28

M: Hi ha un petit escull de corall 23:28

P: Peixos de colors 23:29

M: I bussegem entre ells 23:29

M: Despullats 23:29

M: Jo també soc pudorosa 23:30

P: Vull que sàpigues que si et despulles 23:30



194

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

P: Estaré enganxat a tu com una paparra 23:30

M: No he aconseguit treure’m la part de dalt del biquini 23:30

P: Et puc ajudar, si em deixes 23:31

M: Bé, si estem sols sí 23:31

P: Hahaha! 23:32

M: Ja m’he despullat davant teu unes quantes vegades 23:32

M: El primer cop crec que només tenia 15 anys 23:33

P: Ostres, quina passada! 23:33

P: Quant de temps! 23:34

M: Vas ser el primer! 23:34

M: Jo fins llavors havia fet poc més que petons 23:34

P: El primer no sol ser gaire bo! 23:35

M: Hahaha! 23:35

P: Espero que aquesta part s’oblidés! 23:35

M: Et recordo com un bon amant 23:35

M: Encara que tampoc tenia gaire experiència en aquella època 23:35

P: El temps fa el record utòpic 23:36

M: Hahaha! 23:36

P: A veure si et decebré 23:36

M: No ho crec 23:36

M: M’agrades! 23:37

P: I tu a mi em captives! 23:37

M: I amb això ja tens el 50 % 23:37

P: Però potser no dono la talla 23:38

P: Que als 18 érem tot hormones! 23:38

M: Hahaha! 23:38

M: Ei! 23:38

M: Que dimecres només et faré petons i t’acariciaré! 23:38

P: Pots fer el que et vingui de gust amb mi 23:39

P: Jo amb gaudir de la teva companyia em dono per satisfet 23:39

M: No et capfiquis amb l’edat i les hormones 23:40

M: Cada etapa de la vida té el seu encant 23:40
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P: No, no m’amoïnen l’edat i aquestes coses 23:41

P: Sé que tot té el seu moment 23:41

P: I que hi ha un moment per a tot 23:41

M: Mai he dubtat de la teva masculinitat 23:41

P: Ni jo de la teva feminitat, ni dels teus encants 23:41

M: Me’n vaig a la dutxa i després al llit! 23:46

M: T’espero a l’illa 23:46

M: Bussejant en aigües cristal·lines 23:46

P: No puc faltar a aquesta proposició 23:48

P: Puc… 23:49

P: Puc dutxar-me amb tu? 23:49

M: Dutxa’t amb mi! 23:50

M: I després queda’t a dormir 23:52

P: Genial! 23:56

26 de febrer

M: Bon dia, príncep! 11:10

P: Bon dia, princesa 11:26

P: Avui toca empalmar! 11:27

P: Hahaha! 11:27

M: Què dius??? 11:27

M: Hahaha! 11:27

P: De feina, de feina, no pensis malament! 11:27

P: Hahaha! 11:27

M: No penso malament! 11:28

P: Aaah, bé! 11:28

M: Jo estic a la lluna! 11:28

P: No m’ho crec!!! 11:29

M: Hahaha! 11:29

M: Que tinguis un bon dia!!! 11:29
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27 de febrer

P: Bon dia, princesa 09:11

M: Bon dia! 09:11

M: Jo també compto les hores 09:12

M: Els minuts 09:12

M: I els segons! 09:12

P: Falten unes 10-11 hores 09:13

P: Hahaha! 09:13

M: O sigui, que ens veurem cap a les 20 h! 09:13

M: Avisa’m quan acabis 09:15

M: Que tinguis un bon dia! 09:15

P: A veure si arriba aviat! 09:16

M: Sííí, si us plau! 09:17

M: Que se’ns passi aviat el dia 09:17

P: A les 20:15 h pots passar a buscar-me 18:56

M: D’acord 18:59

M: Per la clínica, oi? 18:59

P: Sí 19:00

M: Entesos! 19:00
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La Mila descriuria en el seu diari la trobada amb l’apel·latiu de 
màgica. En Pol l’estava esperant a la clínica i ella, aquesta ve-
gada, va arribar molt puntual, havia aparcat el cotxe al mateix 

carrer. Va entrar directament a recepció i es va adonar que ja no hi 
quedava ningú. En Pol va sortir a buscar-la i li va fer un petó a les gal-
tes; després va tancar la porta d’entrada amb clau i va baixar la persiana 
metàl·lica, i la va conduir fins a la seva consulta. Un cop a la consulta, 
li va demanar que li concedís uns segons per acabar de veure l’escàner 
d’un pacient i redactar l’informe. Mentrestant, la Mila es va servir un 
got d’aigua del sortidor i es va passejar per la consulta mirant-ho tot 
amb curiositat. Al cap d’uns minuts, es va acostar fins a on era en Pol, 
es va posar darrere d’ell i va treure el cap a l’altura del seu coll, per 
sobre de la seva espatlla esquerra. La Mila va estar temptada de fer-li 
un petó al coll, però es va contenir. En Pol, en percebre el seu gest es 
va posar nerviós i, per calmar-se, va començar a explicar-li quin era 
el diagnòstic del pacient i com anava a tractar-lo. La Mila l’escoltava 
atentament i de tant en tant desviava la mirada cap als seus llavis, 
pensant a petonejar-los apassionadament. En Pol tremolava per dins 
i la Mila, molt segura de si mateixa, va optar per seure davant seu i 
explicar-li què eren els quarks i per quina raó creia que ells dos es com-
portaven com quarks. 

—Em deixes un full en blanc i un bolígraf?
—Sí, és clar. —En Pol va treure de la caixa de la impressora un foli 

en blanc i va agafar un bolígraf del pot.
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—Et recordes dels àtoms i del que ens explicaven a l’institut? —va 
preguntar la Mila mentre amenitzava la seva explicació amb dibuixos.

—Sí, me’n recordo, però posa-me’n al corrent, que ja en fa molt, 
d’això. —Continuava observant la radiografia del pacient al seu ordina-
dor, al mateix temps que escoltava la Mila i mirava els dibuixos que ella 
anava fent al full de paper.

—Doncs, mira, si agafes qualsevol tipus de matèria en qualsevol es-
tat (gas, líquid o sòlid) i la divideixes en trossos cada vegada més petits, 
et trobes amb l’àtom, que, al seu torn, està format per quarks.

—Sí, recordo això de l’àtom, amb un nucli de protons i neutrons, de 
càrrega positiva, situat al centre. I al voltant d’aquest nucli orbitaven els 
electrons, que tenien càrrega negativa. 

—Exacte. Bé, doncs els protons i els neutrons estan formats per 
quarks. I, aquí ve el més bo, els quarks tenen una propietat molt pecu-
liar: no poden existir sols, sempre van en parella.

—Vaja!
—Aquest afany dels quarks per estar sempre junts em va fer pensar 

en nosaltres. Tants anys sense veure’ns, mare meva!, gairebé vint, i de 
sobte ens tornem a trobar i sembla com si el temps no hagués passat. 
Hem d’estar tan units com ho estan els quarks.

—Això que dius és molt bonic. M’agrada. —En Pol va deixar d’obser-
var la pantalla de l’ordinador i va llançar a la Mila una mirada amb una 
brillantor molt especial. Després, va continuar observant la radiografia.

—Ei, què et passa? Et noto molt distant. Segueixo sense entendre 
per què canvies tant del WhatsApp al directe. Hi ha més confiança entre 
nosaltres, no et sembla? —va preguntar la Mila.

—Mila, soc molt tímid. Tremendament tímid.
—Ja t’entenc. Saps?, no sabia que fossis tan tímid. Pensava que la 

tímida era jo i ara veig que al teu costat soc molt més impetuosa.
—Doncs sí, ets molt més atrevida que jo.
—Sí. També volia explicar-te quins efectes produeix el magnetisme 

del cor. En una de les sessions del congrés de ment subconscient, ens 
van explicar que el cor genera un magnetisme molt més potent que el 
que genera el cervell. 

—Sí, això ja m’ho vas explicar.
—I et vaig dir també com ho saben?
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—No, això no. A veure, explica-m’ho. 
En Pol va deixar de mirar la radiografia i va centrar tota la seva aten-

ció en la Mila.
—Mira, fa uns quants anys, uns estudiosos del cor van realitzar un 

senzill experiment: van connectar unes quantes persones a uns sensors 
per registrar les seves ones cerebrals i cardíaques, mentre un ordinador 
els mostrava a l’atzar una imatge que els podia produir una emoció 
agradable o desagradable. En tots els casos van observar el mateix: el cor 
s’avançava a la imatge que anava a mostrar l’ordinador, els voluntaris 
responien abans amb el cor que amb el cervell. 

—Què vols dir amb això?
—Doncs que, abans que aparegués la imatge, els sensors de les ones 

cardíaques es disparaven; el cor sabia quina imatge anava a mostrar l’or-
dinador abans que aquest l’escollís. 

—Això és increïble! Quina passada!
—Sí, és com si el cor estigués connectat a un camp d’informació que 

està més enllà del temps, de l’espai i de la casualitat. Probablement és 
un camp quàntic, així és com en diuen, i aquí és on ve això dels quarks. 

—M’estàs fent posar els pèls de punta. M’agrada molt escoltar-te, 
ho sabies?

—Sí, ja m’ho havies dit. Ara he de fer-te una confessió. 
—Tu diràs.
—El meu cor em va avisar que ens retrobaríem. Fa anys que observo 

com s’encén espontàniament i sense avís i, a força de passar per això una 
vegada i una altra, he comprès que és la manera que té de comunicar-se 
amb la meva ment i avançar-li el que succeirà. 

—Segueixo pensant que és molt flipant.
—Sabia que m’anava a passar una cosa molt bonica i important, 

però no sabia que era amb tu. I, després d’assistir al congrés, em va 
alegrar saber que hi ha proves que demostren el que em passa, tot i que 
encara no hi ha una explicació. I, per descomptat, això reforça encara 
més la meva teoria que som quarks.

—M’encanta tot el que m’expliques.

En Pol es va aixecar del seu seient molt emocionat; es va acomodar al 
sofà de la seva consulta i va demanar a la Mila que segués al seu costat. 
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Es va abraçar a ella i li va acariciar els cabells, la cara i el braç, i després 
li va fer un petó molt tendre als llavis. Tots dos van començar a notar 
les guspires d’electricitat que emetien els seus cossos quan entraven en 
contacte; i aquesta vegada, sent tan a prop l’un de l’altre, el magnetisme 
que generaven els batecs dels seus cors es va unir i va augmentar la força 
d’atracció. Cap dels dos es va atrevir a desvestir-se i, no obstant això, el 
volcà va entrar en erupció amb molta força; van començar a besar-se i 
a acariciar-se cada vegada amb més ímpetu. Al cap d’uns segons, el sofà 
es va convertir en un jardí de les delícies. Cada petó i cada carícia els ar-
rossegava cap a un terreny desconegut, en el qual les sensacions es mag-
nificaven convertint-se en promeses d’aconseguir l’esplendor. De tant 
en tant, anaven parant i alternaven petons i carícies amb breus xerrades 
que, en certa manera, moderaven l’atmosfera abrasadora que els envoltava. 
Van conversar sobre quan eren joves, sobre les coses que feien junts i les 
que compartien amb els seus amics; de tant en tant, es quedaven qui-
ets en silenci i mirant-se amb ulls assedegats, però els durava ben poc. 
S’anaven movent per tot el sofà, hipnotitzats pel que sentien; de vegades 
en Pol es col·locava a sobre de la Mila, després s’estirava cap a un costat 
i la Mila s’acomodava al costat oposat. Quan en Pol no podia més, la 
Mila frenava els seus impulsos perquè no s’atrevia a anar més enllà dels 
petons i les carícies. Llavors, en Pol s’aixecava del sofà i feia un parell 
de voltes per la consulta per calmar-se, però la seva excitació arribava a 
punts àlgids d’estremiment i tornava als braços de la Mila. Després de 
superar els moments més embriagadors, es van anar calmant a poc a 
poc. En Pol va aprofitar per envoltar la Mila amb els seus braços i fer-
li un petó al front, amb gest fraternal, mostrant la fortalesa de l’amor 
que sentia per ella. Però abans que la Mila es distanciés prou, en Pol 
la va tornar a abraçar i la va fer seure a sobre seu. Ella no va poder 
resistir-se a la temptació de tornar a enlairar-se en un núvol de plaer 
mentre ell besava els seus llavis i el seu coll. Al cap d’uns minuts, la 
Mila va despertar del somni i va tornar a demanar a en Pol que frenés 
els seus instints perquè no estava preparada per anar més enllà dels 
petons i les carícies, ja que havien traspassat una altra barrera i no 
s’atrevia a imaginar on arribarien si continuaven per aquell camí. En 
Pol va haver de contenir-se un cop més, respectant sempre els desitjos 
de la Mila. Van sortir junts de la clínica amb l’ànim més temperat i 
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van anar a la cafeteria del davant a prendre alguna cosa i a continuar 
xerrant. 

—Escolta, Pol, traguem alguna cosa positiva de tota aquesta història.
—D’acord.
—Abans hauria d’explicar-te una cosa. 
—Tu diràs.
—Fa uns anys vaig estar a punt de separar-me del meu marit. 
—Ho sento.
—Les coses no funcionaven bé entre nosaltres, però després es van 

arreglar i vam seguir endavant amb la nostra relació. 
—Vaja. 
—En aparença, som un matrimoni feliç; però, res és com abans i 

jo no estic igual. I si això nostre continua i segueixo sentint per tu el 
mateix avui que demà, no trobaré cap sentit a estar casada i m’hauré de 
divorciar. Però la meva separació no tindrà res a veure amb tu. El mal ja 
estava fet abans del nostre retrobament.

—Bé, jo faig una vida sense comunicació amb la meva parella. Amb 
prou feines ens parlem. Mila, l’únic que et demano és que no ens fem 
mal una altra vegada.

—No penso fugir aquesta vegada. En aquesta ocasió m’enfrontaré al 
que vingui. He après la lliçó i sé que, si torno a separar-me de tu, com que 
som quarks, la vida ens tornarà a ajuntar una altra vegada. Tinc la sen-
sació que estem units per una cinta elàstica que permet que ens separem 
fins a arribar a un límit i després ens estira fins a tornar-nos a ajuntar.

—Això és cert, som quarks de veritat.
—Sí, i com a quarks sembla que podem tenir les nostres parelles i 

fer vides per separat. No recordo què vam pactar abans de separar-nos 
l’última vegada. Ni tan sols sé si algun dia podrem estar junts. No ho 
sé, potser no és aquest el nostre destí. El que sí que està clar és que en 
el món subtil sempre estarem junts i tornarem junts al lloc del qual 
partim. 

—Ja veurem amb el temps el que vam acordar fer. 
—Jo només tinc clar que cap dels dos ha de convèncer l’altre, estem 

junts perquè volem estar-ho. 
La Mila es va sorprendre amb les paraules que brollaven dels seus 

llavis. Amb prou feines es reconeixia; el seu altre jo, el subconscient, 
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ocult en un oceà profund i desconegut, emergia de cop il·luminant la 
seva ment.

—Mila, em deixes sense paraules, m’encanta tot el que m’expliques, 
de debò.

—Me n’he d’anar ja, se m’esgota el temps.
—Sí, anem-nos-en.

Abans d’agafar cadascun el seu vehicle i marxar, es van fer un tendre i 
intens petó de comiat. Quan la Mila sortia de la ciutat i arribava a l’au-
topista, va observar a la llunyania en Pol, que l’esperava a la seva moto, 
estacionat al voral, i es va posar en marxa quan ella arribava a l’alçada 
d’on es trobava. Tots dos es van vigilar fins que van arribar al punt on 
els seus camins divergien.

En Pol va arribar abans a casa i va esperar ansiós que la Mila arribés 
a casa per continuar la conversa per WhatsApp.

27 de febrer

P: Bona nit, quark! 23:36

P: Has arribat bé? 23:42

M: Sí 23:42

P: Tot bé, quark? 23:43

M: Sííí 23:43

M: I tu? 23:43

M: Estàs bé? 23:43

P: I tant! 23:44

P: Estic encantat, de veritat 23:44

M: I jo 23:44

P: Era una revelació el que sentia a través dels missatges de WhatsApp 23:44

P: I és més que una confirmació per a mi 23:45

M: I per a mi també és una confirmació 23:45

P: Hi ha coses contra les quals no puc lluitar 23:45

P: Aquesta nit somiaré amb tu 23:46

M: Ara tens material 23:46

P: Però no penso anar-me’n amb una idea fixa 23:47
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P: Deixaré que el somni segueixi el seu curs 23:47

M: Ja m’ho explicaràs 23:47

P: D’acord 23:47

P: He trobat una imatge d’un quark 23:49

M: Només un quark? 23:50

P: Sí 23:50

M: I on és l’altre? 23:50

M: No poden estar separats 23:50

P: Estic buscant imatges de quarks que no siguin boletes 23:50

P: A veure si en trobo 23:51

M: D’acord! 23:51

P: Un quark no pot estar sol! 23:51

M: Nooo 23:51

M: T’ha agradat el que t’he explicat dels quarks? 23:51

P: Sí, molt! 23:52

M: Van sempre units 23:52

M: Per a tota l’eternitat 23:52

P: Doncs seguiré buscant 23:53

M: Molt bé! 23:53

P: M’encanta que hi siguis! 23:53

M: I a mi! 23:54

P: No sé com expressar-ho 23:54

M: Encara que no arribo a entendre-ho 23:54

P: Sí, però, si no tenim una explicació 23:55

P: Ni justificació… 23:55

P: Ni ho entenem… 23:56

M: Doncs sentim-ho i deixem-ho fluir 23:56

P: Ja 23:56

M: Aquesta vegada no m’escaparé 23:56

M: T’ho prometo 23:56

M: No sortiré corrent 23:56

P: No penso deixar-te, Mila 23:56
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P: I mai hem de fer-nos mal! 23:56

M: No, això mai 23:56

P: Va ser consensuat 23:57

P: Tots dos teníem por, o almenys jo 23:57

M: Jo també tenia por 23:57

M: Per això vaig sortir corrent 23:57

P: De tota manera, ha estat i és genial 23:58

M: Sí 23:58

P: Encara que fugis!!! 23:58

M: Hahaha! 23:58

P: Hahaha! 23:58

P: Gràcies per aquesta estoneta que m’has regalat 23:59

M: Gràcies a tu! 23:59

M: Ha estat molt bonic 23:59

P: Sí 23:59

28 de febrer

P: Ha estat molt especial 00:00

P: Jo mai he aconseguit aquesta complicitat amb ningú! 00:00

M: Això és perquè som quarks 00:00

P: És veritat!!! 00:01

M: Tant si t’agrada com si no, som ànimes bessones!!! 00:01

P: M’agrada i molt!!! 00:01

M: Que es repten 00:01

M: Es deixen 00:01

M: I es tornen a trobar una vegada i una altra 00:01

P: Ho pots anomenar de mil maneres 00:02

P: Jo només sento que visc una situació molt especial amb tu 00:02

M: I jo!!! 00:02

P: I que em fa vertigen, també 00:02

M: I a mi! 00:02

P: Encara que el que és bo compensa amb escreix! 00:02
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M: Això és normal 00:03

M: El que sentim és tan especial i tan sublim 00:03

M: Que fa molta por perdre-ho 00:03

P: Sí! 00:03

P: I amb tu és com si no hi hagués barreres 00:04

P: Amb tu respiro a plens pulmons sense que res m’oprimeixi!!! 00:05

M: A aquestes barreres et refereixes? 00:05

P: A qualsevol barrera 00:05

P: No ho sé… 00:05

M: M’estic activant una altra vegada!!! 00:05

P: Genial!!! 00:05

P: Tot el que et revifi, et faci riure o passar una bona estona, val!!! 00:05

M: Qualsevol part del cos que m’acariciïs o em petonegis 00:06

P: Qualsevol cosa que t’arrenqui un somriure o un calfred 00:06

P: Sempre que sigui agradable, és clar 00:07

M: Ha estat tot molt agradable 00:07

M: M’ha agradat molt 00:07

P: Jo reconec que m’ha agradat molt, molt 00:08

M: Què és el que t’ha agradat molt, molt? 00:08

P: Veure’t somriure 00:08

M: Ara també estic somrient 00:08

P: Doncs que així sigui!!! 00:08

P: Més missatges de WhatsApp! 00:09

M: Perquè t’agrada veure’m somriure? 00:09

P: M’agrada veure’t passant-t’ho bé 00:09

P: Per què? 00:09

P: Doncs no ho sé 00:09

M: Perquè d’això se’n diu AMOR 00:10

P: Doncs deu ser això 00:10

P: Tant és el nom que li posis 00:10

P: Si tu estàs bé, jo també ho estic 00:10

M: Quan estimes algú 00:11



206

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: T’alegres pel seu benestar de manera desinteressada 00:11

P: Doncs deu ser això, que som quarks 00:12

M: Jo em sento a gust amb el fet que siguem quarks 00:14

P: I jo! 00:15

M: I l’explicació em quadra amb el que ens passa 00:15

P: Sí que quadra 00:15

M: Ara et confessaré una cosa 00:15

P: Què? 00:15

M: Et desitjo! 00:15

M: I molt 00:15

P: Déu meu! 00:16

M: Però no et posis malaltó! 00:16

P: Jo també et desitjo!!! 00:16

P: I ja estic molt malaltó!!! 00:16

M: Hahaha! 00:16

P: Però molt malaltó!!! 00:16

M: Hahaha! 00:16

P: Ja ho estava 00:16

M: I jo 00:17

P: I ara m’has rematat!!! 00:17

M: Per això t’he avisat 00:17

P: Sort que m’has avisat 00:18

P: Perquè gairebé em cau el mòbil a terra 00:18

M: Vull que materialitzem el meu somni 00:18

P: Jo vull ser el teu somni! 00:18

M: Vull fer reals aquestes sensacions 00:19

P: Segur? 00:19

M: Sí 00:19

M: Ho tinc molt clar 00:19

M: Tu no? 00:19

P: I tant!!! 00:19

P: M’has de donar les claus del somni i el repliquem 00:19
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M: D’acord 00:20

M: Habitació a les fosques 00:20

P: Sí 00:20

P: Més 00:20

M: Només hi entra la llum de la lluna 00:20

P: Ok 00:21

M: Llit gran 00:21

M: I tu i jo ocupant el centre 00:21

P: Ah! Llit gran 00:21

P: Algun detall de l’habitació? 00:21

M: No, això tant me fa 00:21

P: Ok 00:21

P: Més coses importants 00:22

M: Jo, en la visió, vaig veure portes de vidre 00:22

P: Bé 00:22

M: Estem despullats i mirant-nos als ulls 00:22

P: Atura’t, atura’t! 00:22

M: Acariciant-nos i besant-nos 00:22

P: Ja!!! 00:22

P: Ja ho tinc 00:22

P: No segueixis, si us plau 00:22

P: Més malalt no, si us plau 00:23

M: Ho sento! 00:23

M: Jo ara mateix estic tremolant 00:23

P: Doncs jo ni t’ho explico 00:23

M: Em tremola tot, tot 00:23

P: Que fort que és això no? 00:23

M: Sííí!!! 00:24

P: Mare meva!!! 00:24 
M: És cosa de quarks 00:24

M: Me’n vaig al llit! 00:25

P: Bona nit, quark 00:26
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P: Bon dia, princesa! 10:28

M: Bon dia, príncep! 10:28

M: Vas trobar els quarks? 10:28

P: No trobo imatges que m’agradin 10:29

P: Però en trobaré 10:29

M: Ok 10:29

P: Ei, oficialment ets la meva princesa! 10:30

M: I tu el meu príncep! 10:30

M: Que tinguis un dia ben bonic!!! 10:30

P: Igualment 10:31

M: Treballem una mica 10:31

P: Jo tinc un pacient esperant a la consulta 10:32

M: Hahaha! 10:32

M: On ets? 10:32

P: A l’hospital 10:32

M: Bé, em submergeixo en el llibre! 10:33

P: D’acord! 10:34

P: Ei! 10:35

M: Què? 10:35

P: Podries escriure una història de dos quarks 10:35

M: Ho he pensat… 10:35

M: I fa setmanes que he començat a escriure un diari personal sobre 
la nostra història 10:35

M: És tan bonica que no vull oblidar-la 10:35

P: Doncs estaria molt bé!!! 10:35

M: D’acord, fem-ho! 10:36

M: Quin nom vols que et posi en el llibre? 10:36

P: No ho sé 10:36

P: Hi aniré pensant 10:36

M: Sí, ves pensant-hi 10:36

P: D’acord 10:36
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M: Sincronització 10:36

M: Una altra propietat dels quarks 10:36

P: Hahaha! 10:37

M: Així tindrem un llibre per llegir i reviure el nostre amor cada vegada 
que vulguem 10:37

P: Ostres! 10:47

P: Que bonic! 10:47

M: El nostre amor immortalitzat en un llibre 10:48

P: M’agradaria!!! 10:48

M: Sííí 10:48

P: Endavant! 11:18

P: Vull un llibre de dos quarks 12:25

P: Però no de dos quarks qualssevol, no 12:25

P: De nosaltres com a quarks 12:25

P: M’agradaria moltíssim!!! 12:27

M: Doncs escriuré un llibre de dos quarks que serem nosaltres dos 12:49

M: Estic molt inspirada ara mateix! 12:49

P: I què faràs amb el llibre que estaves escrivint? 12:49

M: Doncs aparcar-lo, de moment 12:49

M: Un petó 12:49

P: Petons 12:51

M: Bona nit, príncep!!! 23:15

P: Mira la foto de xat del meu WhatsApp! 23:21

M: Ja has trobat una foto de dos quarks!!! 23:27

P: Aquesta sí que m’agrada!! 23:28

M: M’agrada molt!!! 23:28

P: M’ha costat trobar-la!!! 23:28

M: És perfecta !!! Són dos centelleigs de llum que tot just es toquen i 
semblen units per a tota l’eternitat 23:29

M: I te l’has posat com a foto de perfil! 23:29

P: Com ha anat el dia? 23:30

M: Bé, tranquil 23:30
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M: I a tu, com t’ha anat? 23:31

P: Dur 23:32

M: Molta feina? 23:32

P: Des de les 9:30 h fins a les 22 h sense parar 23:32

M: Mare meva! 23:32

P: Però ja s’ha acabat 23:32

M: Ves a descansar 23:33

P: No he estat gaire creatiu 23:33

M: Què vols dir? 23:33

P: Que només era planxa, pintura i una mica de tapisseria 23:35

P: Hahaha! 23:35

M: Hahaha! 23:35

P: Tu has creat? 23:35

M: Sí 23:35

P: Quarks? 23:35

M: I també t’he trobat a faltar! 23:36

M: Ja he pensat com fer-ho 23:36

P: Bravo!!! 23:37

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:38 h

M: M’has trucat? 23:38

P: Tant tocar el telèfon 23:39

M: Hahaha! 23:39

P: Se me’n van els dits… 23:39

P: Ho sento 23:39

M: No passa res 23:39

M: Si estigués sola t’hauria contestat 23:39

P: Ja, perdó! 23:39

P: Estàs bé? 23:40

M: Sí! 23:40

M: I tu? 23:40

P: Sí 23:40
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P: Esperava aquesta estoneta 23:40

M: I jo!!! 23:40

P: Bona nit 23:42

P: Descansa, princesa! 23:42

P: Petons 23:42

M: Bona nit, príncep! 23:43

M: Descansa tu també! 23:43

M: Petons 23:43

P: Et veig en els meus somnis 23:45

M: Sííí, si us plau! 23:46

M: I jo et veuré en els meus! 23:46

P: Fet!!! 23:58

1 de març

P: Bona nit, princesa 22:46

M: Bona nit, príncep! 23:28

P: Has escrit, avui? 23:47

M: No 23:47

M: He estat fora de casa tot el dia 23:48

P: Mare meva! 23:48

P: Deus estar esgotada! 23:48

M: Molt 23:48

P: Vols un massatge als peus? 23:49

M: Nooo! 23:49

P: Només un massatge per relaxar els teus peus! 23:49

M: No sé què em passa 23:50

M: Només pensar que m’acaricies el peu, em disparo! 23:50

M: No puc controlar-ho! 23:50

P: M’encanta!!! 23:51

P: Et juro que és només un massatge!!! 23:51

M: M’encantaria que fossis aquí amb mi 23:51

M: I que em fessis un massatge 23:51
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P: I a mi!!! 23:51

P: Estava esperant tot el dia aquesta estoneta 23:52

M: Jo pateixo quan no puc escriure’t 23:52

M: I estic tot el dia donant-hi voltes 23:52

M: Però després em passa perquè penso en el que som: quarks 23:53

P: No passa res 23:53

P: Tenim vides megaocupades 23:53

P: Només sabent que hi ets i em dediques uns quants minuts em sento feliç 23:54

P: I entenc que quan estàs amb la teva feina és molt, molt absorbent i necessites 
espai 23:54

M: Jo cada dia com a mínim et saludaré al matí i a la nit! 23:55

P: I jo espero aquests dos moments cada dia 23:55

P: M’alegres quan em desperto i quan me’n vaig a dormir 23:55

M: I tu em fas somriure molt! 23:55

P: No t’entenc 23:56

M: Que cada vegada que em recordo de tu, somric 23:56

P: M’agrada!!! 23:56

M: Ara mateix tinc un somriure d’orella a orella 23:56

P: Jo també!!! 23:57

M: Hem tornat a l’adolescència!!! 23:57

P: És possible que sí! 23:58

P: Encara que no, no ho crec 23:58

P: Ara és molt més adult 23:58

P: Més racional 23:58

P: Més consensuat 23:58

P: Encara que hi ha moments en què salten espurnes!!! 23:59

M: Vaja 23:59

P: No ho sé, és una mica del que som ara després del nostre recorregut vital 23:59

P: Bé, és com som nosaltres, dic jo 23:59

P: No ho sé 23:59
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2 de març

M: No ho entenc 00:00

P: Sí, que ara som adults responsables 00:00

P: Tenim una trajectòria vital 00:01

M: Jo només sé que soc molt feliç 00:01

M: I que no m’esperava res d’això 00:01

M: Ha estat tota una sorpresa saber que guardava encara 
sentiments cap a tu 00:01

P: I, per ser-te sincer, la nostra trajectòria no és dolenta 00:02

P: No ens hem quedat ancorats en el passat i ara... bum! 00:02

P: Hi ha coses que no canvien!!! 00:02

P: Així crec que és això nostre 00:02

P: Quarks 00:02

M: Sembla que sí 00:02

M: L’essència 00:02

P: M’agrada!!! 00:03

P: No, no m’agrada!!! 00:03

P: M’encanta!!! 00:03

M: A mi també m’encanta!! 00:03

P: Saps una cosa? M’agraden molt els teus peus!!! 00:05

M: De debò? 00:05

M: Jo no els trobo gens especial! 00:05

P: Perquè estàs tots els dies amb ells 00:05

P: Però jo els trobo a faltar 00:05

P: Princesa 00:06

M: Me’n vaig al llit, no puc més 00:13

M: Et veig ara mateix en somnis!!! 00:13

P: Vinc amb tu! 00:13

P: Bon dia, princesa! 08:50

M: Bon dia! 08:50

M: Que tinguis un dia bonic! 08:50
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P: I tu no treballis gaire! 08:53

M: És clar que sí, treballaré molt! 08:53

P: D’acord!!! 08:54

P: Passa’m esborranys del nostre llibre 10:21

P: M’agradaria llegir-los 10:21

M: D’acord 10:21

P: Bé, si tu vols 10:21

M: I tant que vull! 10:22

M: Això és obra teva, també 10:22

M: L’estem creant tots dos 10:22

P: Em sento com el model que posa perquè el pintin! 10:22

M: És cert, ara ets la meva “musa” 10:23

P: Això mateix, el “mus”!!! 10:23

M: M’acabo d’exaltar una altra vegada!!! 10:24

P: Déu meu!!! 10:24

M: M’enfonses i em fas pujar a la superfície al mateix temps! 10:25

P: La dualitat ona corpuscle! 10:25

M: Sííí 10:26

M: Veig que estem en la mateixa ona 10:26

P: Hahaha! 10:26

M: Ara entenc per què m’he posat així!!! 10:27

P: Per què? 10:27

M: Perquè t’estic imaginant posant per a mi 10:28

P: Déu meu!!! 10:31

M: Bé, no em despistis, que he de treballar! 10:32

P: Petons, princesa 10:58

M: Bona nit! 22:42

P: Bona nit, princesa! 23:15

P: Me’n vaig a la dutxa!!! 23:44

M: Jo me’n vaig al llit!!! 23:45

M: T’espero! 23:45

P: Saps que no puc dormir sense tu! 23:46
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P: Me’n vaig amb tu!!! 23:46

3 de març

M: Bon dia! 08:34

P: Bon dia, princesa 08:54

P: Bé, explica’m coses 09:02

P: Tens res escrit? 09:02 
M: Ahir vaig estar redactant la sinopsi 09:03

M: M’hauràs de donar el teu punt de vista 09:04

M: També estic estudiant noms 09:06

M: T’agrada Otto? 09:06

P: Doncs sí, no està malament 09:11

M: Em falta el cognom 09:11

M: Jo em diré Lore 09:11

P: Lore! 09:11

P: M’agrada! 09:12

M: I el títol serà “Converses amb la Lore” 09:12

M: De moment tot és provisional 09:12

P: Sí que ho tens organitzat 09:15

M: Home! 09:15

M: Soc una professional 09:15

M: Penso molt ràpidament! 09:18

M: Encara que, a l’hora d’escriure, vaig més lenta 09:18

M: Tu tindràs 36 anys i jo 34 09:19

P: Vaja, jo sempre més vell! 09:20

M: Doncs a l’inrevés 09:21

M: Jo 36 i tu 34 09:21

P: No, jo 36, que és el que toca, dos anys més 09:23

M: No et pensis 09:23

M: Li dona més morbo que jo sigui més gran 09:23

P: O sigui, tu amb més experiència que jo? 09:31

M: Sí! 09:31
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P: Doncs també és veritat que té més morbo 09:31

M: Sí, però no colarà! 09:32

P: Per què? 09:52

M: Perquè seré molt fidel a la història 09:59

P: D’acord, això està bé 09:59

P: Però has d’aconseguir que no es pugui deixar de llegir fins al final 10:00

P: I que quan arribi el final en vulguis més 10:00

P: Vaja, el que em passa a mi quan estic amb tu 10:01

M: Ets un amor! 10:02

M: Gràcies! 10:02

M: Doncs m’hi poso! 10:02

M: Em submergeixo en el llibre 10:02

4 de març

M: Bona nit!!! 23:13

P: Bona nit, princesa. Com estàs? 23:13

M: Bé! I tu? 23:14

P: Jo estic buscant la càmera, el flaix i els objectius 23:15

P: No sé pas on els he deixat 23:15

M: Avisa’m quan els trobis! 23:34

P: Encara estic buscant l’objectiu de macro! 23:34

P: I no tinc ni idea d’on és el flaix anular!!! 23:35

M: Segueix, segueix, avisa’m quan els hagis trobat 23:35

P: Potser és a la consulta de la clínica 23:35

P: Meitat de la prova aconseguida 23:42

P: He trobat l’objectiu, però el flaix no 23:42

P: És a l’hospital, segur 23:42

M: Per a què necessites càmera de fotos? 23:44

P: Vaig a un curs 23:44

P: I sempre porto una càmera per fer fotografies 23:44

P: I així després refresco les tècniques 23:44

M: Això està molt bé! 23:45
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P: Si no, és impossible recordar-se de tot 23:45

M: Això és cert! 23:45

P: Després no tinc temps d’organitzar totes les fotos 23:46

P: Però, bé, ho intento 23:46

M: Bé, ja les tens si les necessites 23:46

P: Què m’expliques? 23:47

M: Em pots ajudar amb el llibre? 23:47

M: Només vull que em contestis unes preguntes 23:47

P: És clar! 23:47

P: Tu diràs 23:47

M: Vols que la història estigui basada en la nostra relació, oi? 23:48

P: Home, sí 23:49

P: Seria una cosa molt especial, la veritat! 23:49

M: Bé 23:49

M: Recordes quan ens vam veure per primera vegada? 23:49

P: La primera vegada de la segona fase? 23:50

M: Nooo! 23:50

M: La primera vegada de totes 23:50

P: La primera, primera!!! 23:50

M: Sí 23:50

P: Ostres, ara sí que m’has mort!!! 23:50

M: Ho sento, no era la meva intenció 23:50

P: Va ser a l’institut, oi? 23:50

M: Sí, ens va presentar en Pere 23:51

P: Sí, això sí que ho recordo 23:51

P: Però refresca’m la memòria 23:51

M: Ens vam donar la mà i tu no me la deixaves anar 23:51

M: I vaig haver de mirar-te als ulls 23:52

P: Sí! 23:52

P: Per què havia de deixar-te anar la mà? 23:52

M: Hahaha! 23:52

P: Hahaha! 23:52
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M: Perquè era meva! 23:52

P: Ho recordo vagament, però sí 23:53

M: I això va fer que fixés la meva atenció en tu 23:53

P: No recordo voler prendre’t la mà 23:53

M: No, no m’estrenyies fort, però no me la deixaves anar 23:54

P: Sí, recordo que em vas cridar l’atenció 23:54

P: I no sé per què 23:54

M: Bé, anem bé! 23:55

P: Quina ràbia que em fa ser tan dispers!!! 23:55

M: No et preocupis, jo sí que tinc bona memòria 23:55

P: D’acord, però jo no vaig voler prendre’t la mà 23:56

P: Devia ser un acte reflex 23:56

P: O del subconscient 23:56

M: Ja ho sé 23:57

P: Però ara m’alegro d’haver-ho fet si va cridar la teva atenció 23:57

M: Després d’això, al cap d’un temps, ens vèiem al famós local de 
l’Eric, el teu millor amic 23:57

P: Ostres, sí, mare meva, que jovenets que érem!!! 23:58

P: Però això va ser després d’un temps! 23:58

M: Jo crec que en tenia només 15 23:58

P: Que jove que eres! 23:58

M: Ep!! Que tu només en tenies 17!! 23:59

M: Tinc flaixos desordenats i em costa recol·locar-los en el temps 23:59

5 de març

P: Quina enveja, la teva memòria! 00:00

M: Després, tu vas continuar amb les teves conquestes amoroses i 
jo amb les meves 00:01

M: Però jo, com que era la primera vegada que estava amb un noi 00:02

M: I que a més m’agradava, em vaig quedar enganxada 00:02

M: Crec que em vaig enamorar a l’instant 00:02

M: Mai havia experimentat res igual 00:02
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P: Va ser una cosa molt subtil 00:02

P: I després vam començar a repetir a poc a poc 00:02

M: Sí, això va ser més endavant 00:03

P: Va ser com anar-se enganxant de mica en mica 00:03

P: En aquella època, al principi tots estàvem molt malament 00:03

P: En Pere era el que menys 00:03

P: Els altres estàvem tots com un llum 00:03

M: Sí, és el més normal a aquestes edats 00:04

M: Molt bé! Per avui en tinc prou 00:05

M: Gràcies! 00:05

P: Només això??? 00:07

M: Sí 00:07

M: Vaig muntant la història recent 00:08

M: I aquests són flaixos del passat 00:08

M: És que, si no, no s’entendrà 00:08

M: Ja t’aniré preguntant a mesura que avanci 00:09

P: Perfecte 00:11

P: Em tens molt intrigat 00:11

P: Però m’agrada 00:11

M: Me n’alegro 00:11

P: Bé, tu sempre m’has intrigat 00:11

M: Què? 00:11

P: És un dels teus encants 00:11

M: De debò? 00:12

M: Recordo que em deies que era com un forat negre per a tu 00:12

M: Una cosa que t’atreia moltíssim 00:12

M: Però no sabies què hi trobaries 00:12

P: Ho veus? 00:13

P: I encara segueixes intrigant-me i agradant-me 00:13

M: Ja has trobat el flaix que buscaves? 00:14

P: No! 00:15

P: Segur que és a la clínica, amb els trípodes 00:16
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M: Sort que saps on buscar! 00:16

P: Com veus, soc dispers, dispers 00:16

M: Ja ho veig! 00:16

P: Però molt constant, el trobaré! 00:16

M: Encara sort que no està tot perdut!!! 00:17

P: No m’amoïna no trobar-lo 00:17

P: Perdo tantes coses i després les torno a trobar… 00:17

P: Només m’amoïno quan perdo alguna cosa de valor i crec que no la 
recuperaré 00:17

M: Vaja! 00:17

P: Llavors és quan m’armo de paciència i aprenc a esperar 00:17

M: Això està bé! 00:18

P: Si no fos així, no podria viure amb mi mateix 00:18

M: Bé, digue’m alguna cosa bonica 00:19

P: Te n’acabo de dir una 00:19

M: Ah sí? 00:19

P: No ho has llegir abans 00:19

P: T’he dit que només m’amoïno quan perdo una cosa valuosa 00:19

P: I crec que no la recuperaré 00:19

M: Sentits metafòrics? 00:19

P: Llegeix-lo fora del context del flaix 00:20

M: A veure! 00:20

M: Soc valuosa per a tu… 00:20

M: Em vas perdre… 00:21

M: Vas aprendre a esperar... 00:21

M: I m’has recuperat 00:21

P: Bravo!!! 00:22

M: Anem progressant! 00:22

M: Saps tocar-me la fibra! 00:22

P: Som quarks 00:22

M: Sí, som quarks 00:23

P: I ho som per aquestes coses 00:23
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M: Ei, en què pensaves quan et recordaves de mi en aquest temps? 00:23

P: Pensava que t’havia perdut 00:23

P: No sabia res de tu 00:24

P: Quan vaig operar en Daniel, un dia la Luz em va parlar de tu 00:24

P: Em va dir que eres la seva amiga 00:24

P: I li vaig preguntar per tu i em va dir que vivies fora 00:24

M: I et vas quedar amb ganes de saber-ne més? 00:25

P: Sí, no li vaig poder estirar més la llengua 00:26

M: Jo no sabia res de tu fins que em vaig trobar la Sofia 00:26

M: Va ser qui em va posar al corrent de la teva vida 00:26

P: No sabia que coneixies la Sofia 00:26

M: Sí, vam coincidir algunes vegades a l’institut 00:27

P: Si ho hagués sabut, li hauria preguntat a ella 00:27

M: Quantes voltes que fa la vida! 00:28

M: I jo pensava que ho havia superat 00:28

P: Ei, i com t’ho va dir, la Sofia? 00:28

M: Doncs me la vaig trobar un dia per casualitat i em va parlar de tu 00:31

M: Em vaig quedar sense sang a les venes 00:31

P: Per què? 00:31

M: Perquè em va sorprendre que em parlés de tu, així, sense més ni 
més 00:31

P: Això et volia preguntar, com és que et va parlar de mi? 00:32

M: Em va dir que eres el seu metge i que eres guapíssim 00:32

P: Mare meva!!! 00:32

P: Conec la Sofia des de fa molt de temps 00:32

P: I mai hi ha hagut ni hi haurà un mil·límetre d’aproximació 00:32

M: Hahaha! 00:33

P: Només hi ha amistat 00:33

M: T’explico el que em va dir? 00:33

P: Va, va 00:34

P: Si és bo, m’agradarà 00:34

P: I si no ho és, n’aprendré 00:34



222

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: És bo 00:34

P: Doncs explica-m’ho! 00:34

M: Em va fer entendre que entre tu i jo encara hi havia alguna cosa 00:35

P: Com t’ho va fer entendre? 00:35

M: Per això em deia que eres guapíssim 00:35

M: Va ser molt subtil 00:35

P: Però com? 00:35

M: Va ser més un gest i la mirada 00:36

M: Jo li vaig dir que tenies la teva parella i jo la meva 00:36

M: Però em va deixar atònita 00:36

P: I què va dir? 00:36

P: Perquè fa la impressió que s’ensumava que hi quedava alguna cosa 00:36

M: Però, si no ho sabíem ni nosaltres 00:37

M: Com ho havia de saber ella? 00:37

P: No ho sé, per això em quedo flipat 00:37

M: Se’ns nota tant? 00:37

M: Que no ens n’adonem i els altres sí? 00:37

P: No ho sé, però tot això és molt flipant 00:39

M: Creus que és una bruixeta? 00:42

P: Això és el que m’intriga… 00:45

P: Bé, ja ho descobrirem 00:47

P: Com et vaig dir abans, constància i ja anirà sortint de mica en mica 00:49

M: Bé, doncs esperarem 00:49

P: Soc dispers, però molt constant 00:50

P: Sense pressa i sense pausa 00:50

P: Esbrinarem per què la Sofia s’ho ensumava 00:50

P: Segur 00:50

M: Vols que et digui la veritat? 00:55

P: És clar 00:55

M: Tant me fa!!! 00:55

P: Doncs és veritat 00:56

M: El que digui la gent m’importa un rave 00:56
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P: Jo acabo de recuperar el que vaig perdre 00:56

P: I estic molt content 00:56

M: Ja has trobat el flaix? 00:56

P: Nooo! 00:56

P: A tu!!! 00:56

M: És broma! 00:56

M: Ja sé que soc jo 00:56

P: El flaix el trobaré, cap problema 00:57

P: Bé, princesa 00:57

P: Me’n vaig a dormir 00:57

P: Dona’m pistes del somni d’avui, si us plau 00:58

M: Avui estem estirats en una platja 00:58

M: T’estic fent un petó als llavis 00:58

P: Déu meu!!! 00:58

M: T’acaricio i et faig un petó al coll 00:59

M: Amb passió 00:59

P: El coll és meu!!! 00:59

P: Bé, el teu coll és meu 00:59

M: D’acord, doncs el teu és meu 00:59

P: Molt bé 01:00

P: Perquè ets tu, eh? 01:00

M: És una illa deserta 01:00

M: I la platja, de sorra color ocre, té forma de lluna 01:00

P: M’agrada 01:00

M: Al darrere hi ha un bosc frondós 01:01

M: En un dels extrems cau una cascada d’aigua dolça 01:01

P: Sí, i tu segueixes fent-me petons 01:01

M: Sí, però ara estem sota la cascada 01:01

P: Estic acariciant tot el teu cos 01:01

M: Ho estic notant… 01:02

P: I jo… 01:02

P: Utilitzo les meves dues mans per acariciar-te… 01:02
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P: No em deixo ni un mil·límetre de la teva pell 01:02

P: I sense deixar de fer-te petons als llavis 01:03

M: Déu meu!!! 01:03

P: A poc a poc fins al coll 01:03

M: M’estic exaltant un altre cop!!! 01:04

P: Bé, doncs llavors 01:04

P: Torno a baixar acariciant-te fins a la base de l’esquena 01:04

M: Ufff!!!! 01:05

P: I t’acaricio i et faig un petó… 01:05

P: M’aturo una estona i després baixo per darrere de les teves cuixes 01:05

P: Et faig un petó a la part de darrere del genoll 01:05

M: Jo també t’estic acariciant tot el cos 01:06

P: Mmm, els bessons 01:06

P: Bufff! 01:06

P: Mare meva!!! 01:06

M: Això crema!!! 01:06

M: Som una mica masoques! 01:07

P: Jo crec que sí 01:08

P: Tres dutxes fredes seguides!!! 01:08

P: És que em dispares!!! 01:10

M: Avui estic sola 01:11

M: Podries teletransportar-te i estar aquí amb mi 01:11

P: Si pogués..., no dubtaria ni un segon 01:12

M: Bona nit! 01:12

P: Bona nit, princesa 01:14

M: Serà en somnis on ens veurem! 01:14

P: Ara vinc!!! 01:16

M: Anem a dormir, que tu demà et lleves d’hora! 01:16

P: D’acord 01:16

M: Bona nit 22:44

P: Hola, princesa! 22:58
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M: Com ha anat el dia? 23:02

P: Bé!!! 23:02

P: A la tarda una mica atrafegada, però ja està!!! 23:02

P: I tu, com vas??? 23:02

M: Bé, una mica de desgavell, també 23:03

P: Has creat o estaves amb altres coses? 23:03

M: Avui no he escrit res 23:04

M: He estat recordant 23:04

P: Què has recordat? 23:05

M: Més moments de la nostra època a l’institut 23:05

P: Explica-m’ho 23:05

M: Avui m’he recordat d’un noi amb qui vaig sortir 23:05

M: Em deia que tu el miraves malament 23:05

P: Qui??? 23:05

M: El Bruno. No sé si el coneixies, anava a la meva classe 23:06

P: Dona’m més pistes!! 23:07

M: Vaig sortir amb ell l’últim curs 23:07

P: No el visualitzo 23:07

M: No te’n recordes? 23:08

P: No li poso cara 23:08

M: Perquè no el coneixies 23:08

M: Era molt amic de l’Ivan 23:09

P: L’Ivan sí que el recordo 23:09

P: Però coincidia amb ell en ocasions comptades 23:09

M: No et recordes d’una nit que tu anaves en la teva bici tàndem 
amb en Marcel 23:10

M: I jo anava en la meva? 23:10

P: Sí, on anàvem? 23:10

M: Jo havia quedat amb en Bruno i tu em perseguies 23:10

P: Doncs segurament 23:10

M: Aquella tarda et vaig enxampar mirant-me 23:10

P: On? 23:10
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M: Davant l’institut 23:11

M: Tu estaves assegut en una terrassa amb uns amics 23:11

P: Quina memòria que tens, de veritat! 23:11

M: Jo vaig passar pel teu costat, agafada de la mà amb en Bruno 23:11

M: Et vaig mirar de cua d’ull i et vaig notar trist 23:11

P: Em vas deixar per ell, com havia d’estar, si no? 23:12

M: A la nit ens vam trobar amb les bicis 23:13

M: I vam fer una cursa 23:13

M: La cara d’en Marcel era un poema 23:13

P: Per què? 23:13

P: Jo no li veia la cara 23:14

M: Jo sí 23:15

P: Quina cara feia? 23:15

M: Cara d’ensurt! 23:16

M: Ens vam posar a córrer 23:16

M: Tu pel lateral interior i jo per l’exterior d’una avinguda 23:16

M: I vam avançar un cotxe 23:16

M: Segur que en Marcel va pensar que érem bojos 23:17

M: Perquè jo no em vaig quedar enrere 23:17

P: Hahaha! 23:17

M: Amb això d’escriure el llibre, estic recordant molts moments 23:17

P: Quina enveja, aquesta memòria! 23:17

M: Estic fent un gran esforç 23:17

M: Bé, quan et llegeixis el llibre ho recordaràs 23:18

M: Però serà el meu punt de vista 23:18

P: Doncs coincideix amb el meu 23:18

P: M’agradaria que em passessis esborranys per llegir, si us plau! 23:20

P: Sense pressió 23:20

P: Quan tu ho creguis convenient 23:21

M: Només tinc la sinopsi i apunts de records 23:23

M: T’aniré preguntant 23:24

P: Estic impacient!!! 23:30
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P: I tinc ganes de veure’t! 23:34

M: I jo!!! 23:36

P: Prenem alguna cosa? 23:37

P: Encara que només sigui un cafè 23:37

M: A veure si podem 23:38

P: És una excusa per veure’t 23:38

M: Molt bé!!! 23:38

M: Me’n vaig al llit! 23:39

P: Vinc amb tu! 23:40

P: Per cert, moltes gràcies per aquestes estones amb tu 23:41

M: No m’has de donar les gràcies! 23:41

M: Jo també en gaudeixo 23:41

P: Anem al llit??? 23:41

M: Sííí!!! 23:42

6 de març

P: Bon dia, princesa! 10:01

M: Bon dia! 11:40

P: Ei, que no teníem pendent un altre sopar o dinar? 13:08

M: T’aniré dient els dies que puc i tu em dius 13:09

P: D’acord! 13:09

P: Et trobo a faltar! 13:09

M: I jo! 13:11

M: Avui he somiat amb tu 13:12

P: Explica’m-ho, si us plau!!! 13:18

M: Bé, va! 13:19

M: Tornàvem a estar estirats i despullats 13:20

M: L’un davant de l’altre 13:20

M: Mirant-nos als ulls 13:20

M: Et vaig demanar que no ens toquéssim 13:20

M: Per comprovar si realment érem quarks 13:20

P: Déu meu!!! 13:20
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M: I ens vam encendre sense tocar-nos 13:21

M: I tant que som quarks!!! 13:21

P: Mare meva!!! 13:22

P: Dutxa!!! 13:32

M: Nooo 13:33

P: Hahaha! 13:44

P: Te m’estàs fent irresistible! 21:17

P: Petons 22:12

P: Com ha anat el dia??? 22:12

M: Holaaa 22:49

M: Estic sopant fora 22:49

P: Tranquil·la!!! 22:49

M: Estaràs disponible d’aquí a una estona? 22:50

P: Jo també estic fent coses 22:50

M: A quina hora vas a dormir? 22:50

P: A última hora! 22:50

M: Doncs després et contacto 22:51

P: D’acord 22:51

M: Fins ara! 22:52

7 de març

M: Hola, acabo d’arribar 00:06

M: Ets per aquí, encara? 00:06

P: Hola 00:13

P: Me n’anava al llit 00:13

P: Demà matino 00:13

M: I això? 00:13

P: Me’n vaig de viatge 00:13

M: De vacances? 00:13

P: No, a un curs 00:13

M: És veritat! 00:13

M: Ja no me’n recordava 00:13
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P: Com estàs? 00:13

M: Bé 00:14

M: A punt de dutxar-me 00:14

M: Bona nit, maco! 00:14

M: Descansa! 00:14

P: Bona nit 00:14

P: Vindràs a dormir amb mi? 00:15

M: És clar! 00:15

M: Avui necessito un massatge de cames! 00:15

P: Tens unes cames molt boniques 00:15

M: Doncs aquesta nit són per a tu en exclusiva! 00:16

P: Mare meva, que em disparo!!! 00:16

M: Hahaha! 00:16

P: Si em dius una altra part del teu cos m’agafa un atac!!! 00:18

M: Nooo 00:18

M: Ves a dormir! 00:18

P: Una altra, una altra, una altra!!! 00:18

M: No en tens prou? 00:19

P: Home, si em deixes escollir 00:20

P: També vull el que està unit a les cames 00:20

P: I sobretot el que les fa tan especials 00:20

M: Que maco que ets!!! 00:21

M: Avui vens a la dutxa amb mi! 00:21

M: I després a dormir! 00:22

P: Però vens, oi? 00:22

M: Ja soc aquí! 00:22

M: Va, que dormiràs molt poc i em sentiré malament 00:22

P: Vinc amb tu 00:23

M: Bon viatge, príncep! 00:25

M: I que vagi molt bé! 00:25

P: T’enviaré fotos, princesa 00:26

M: Fantàstic 00:26
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P: Estic mort, anem a sopar alguna cosa 22:09

M: Ja m’imagino que estàs destrossat! 22:31

M: Bona nit i descansa! 22:31

M: Després et passo a veure! 22:32

P: T’espero! 22:35

M: Ahir a la nit eres amb mi! 22:35

M: Et vaig notar al meu costat! 22:35

M: M’encanta! 22:36

P: Oi que és increïble aquesta sensació? 22:37

M: Doncs sí, molt 22:37

P: On em vas portar??? 22:37

M: No em recordo del somni 22:38

M: Només vaig tenir sensacions 22:38

P: Com no haver de córrer... 22:42

P: Estar relaxada… 22:42

P: Sensació de satisfacció… 22:42

P: Somriure sense saber per què 22:42

M: Sí, així és com em sento 22:45

P: És el que jo noto quan et sento al meu costat 22:45

M: M’estàs canviant també 22:46

P: No, no vull canviar-te 22:47

P: M’agrades tal com ets!!! 22:47

M: Fa mesos ni se m’hauria passat pel cap que ara estaria així 22:47

M: Què m’estàs fent? 22:47

P: Saps què? 22:47

P: Hauries de presumir de les teves cames!!! 22:47

M: Em pesa més l’intel·lecte 22:48

P: Per descomptat..., però..., quin parell de cames que tens!!! 22:50

M: Gràcies!!! 22:50

M: Això només és l’embolcall 22:50

M: El millor és a dins! 22:50
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P: És clar que sí!!! 22:51

P: Però un bon embolcall com el teu no s’hauria d’amagar 22:51

M: Tu també tens un embolcall exquisit 22:51

P: Però no tinc les teves cames!!! 22:52

P: Ni la teva pell suau 22:52

M: Que em tornaré ximple!!! 22:53

P: Però és que és veritat!!! 22:53

M: Si no ho era ja! 22:53

P: M’estic disparant!!! 22:53

P: Si és que no puc controlar-me!!! 22:53

M: Doncs calma’t, beu alguna cosa freda!!! 22:53

P: Hahaha! 22:54

M: Hahaha! 22:54

M: Bé, potser demà et demano que em facis un massatge en una 
altra part del cos 22:55

M: Així et vas muntant un trencaclosques imaginari 22:55

P: No, no 22:56

M: Doncs no 22:56

P: Dona’m la següent peça del trencaclosques 22:56

P: No em facis patir!!! 22:56

M: Quina és la següent? 22:57

P: Qualsevol part del teu cos serà espectacular!!! 22:58

M: Ja hi pensaré! 22:58

P: Ok 22:59

M: Bé, tu no estàs sopant? 22:59

P: Ara acabo de sopar i me’n vaig a l’hotel 22:59

P: Tens temps per pensar! 22:59

M: Avui em teletransporto a la teva habitació d’hotel 23:00

P: Sííí!!! 23:00

M: Passaré tota la nit amb tu, al teu costat 23:01

P: Genial! 23:01

M: Ja començo a tenir aquestes sensacions 23:02
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P: Espera, espera, que em prenc el cafè i vinc!!! 23:04

M: Bona nit! 23:04

M: Me’n vaig al llit! 23:24

M: Jo també estic cansada! 23:24

M: T’espero en els meus somnis! 23:25

P: Vaig cap allà!!! 23:39

P: Espera’m! 23:39

8 de març

M: Bona nit! 23:36

M: Com ha anat el dia? 23:36

P: Bé, estic sopant 23:36

P: És l’únic àpat decent del dia 23:36

M: Bon profit! 23:36

M: Avisa’m quan acabis 23:37

M: Si et ve de gust whatsappejar una estona abans d’anar a dormir 23:37

P: És clar que sí! 23:46

P: A veure si acabem i vinc 23:47

M: D’acord 23:47

P: Tot bé?? 23:49

M: Sííí!!! 23:49

M: I tu, estàs bé? 23:49

M: Estic sola, puc whatsappejar una estona més amb tu 23:51

P: Genial! 23:51

P: A veure si acabem aquest sopar de compromís!!! 23:52

M: Tranquil!!! 23:52

M: Crec que aguantaré una estona més desperta! 23:52

9 de març

P: Hola, princesa 00:52

M: Holaaa! 00:52
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M: Ja has acabat? 00:52

P: Sí, per fi!!! 00:52

M: T’anava a enviar un missatge ara 00:52

M: Ja me n’anava al llit!!! 00:53

M: Bé, de fet, ja soc al llit 00:53

P: Dormies? 00:53

M: Gairebé 00:53

P: Com ha anat el dia? 00:54

M: Bé!!! I a tu, com t’ha anat? 00:54

P: Doncs sense parar des de les 8:30 h, però bé 00:55

M: Mare meva!!! 00:55

P: Carnisseries 00:55

M: De les que t’agraden 00:55

P: Treballs escabrosos, però molt delicats 00:56

M: Tinc un ull mig obert i l’altre gairebé tancat 01:06

P: Ei!!! 01:06

M: Què? 01:06

P: Digue’m on et faig el massatge avui 01:06

M: D’acord 01:06

P: Va, va!!! 01:06

M: A veure, abans que et digui on em faràs el massatge avui 01:07

P: Soc tot imaginació 01:07

M: Et recordo que ja vaig fer 40 anys 01:08

M: I això ja no és el que era 01:08

P: Apa!!! 01:08

P: Que moltes matarien només per estar la meitat de bé que tu!!! 01:08

P: M’envies una fotografia??? 01:08

P: Que em poso malalt! 01:09

P: A veure, que em tens amb l’ai al cor!!! 01:09

M: (La Mila envia una fotografia de la seva esquena nua a en Pol) 01:10

M: Avui et dono l’esquena! 01:10

P: Uau!!! Eh!!! 01:10
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P: M’agrada!!! 01:10

M: Ja pots començar a fer-me petons per l’esquena! 01:10

P: Genial!!! 01:10

P: Ara tinc la teva esquena per a mi!!! 01:11

P: M’agrada molt, molt la teva esquena!!! 01:13

P: És sensual i molt suau al tacte… 01:15

M: Mare meva!!! 01:15

P: Què??? 01:15

M: Començo a notar aquelles sensacions una altra vegada! 01:16

P: Digue’m quines són!!! 01:16

M: Com si estiguessis fent-me petons a l’esquena 01:16

P: Com que com si…??? 01:17

M: Ah! M’estàs fent petons a l’esquena? 01:18

P: Tu només has de fer petar els dits! 01:18

M: D’acord! 01:18

M: Estic fent petar els dits 01:18

P: Soc al teu coll 01:18

P: No ho notes??? 01:18

M: Sííí! 01:19

P: Ai! Quin ensurt!!! 01:19

M: El cervell és al·lucinant! 01:19

P: Mmm..., darrere de les orelles 01:19

M: Ai, mare!!! 01:19

P: Som cervell 01:19

P: Som idees 01:20

M: Estic revivint-ho una altra vegada! 01:20

P: T’agrada??? 01:20

M: Molt!!! 01:20

P: Genial! 01:20

M: No sempre s’assoleixen aquesta harmonia i aquesta 
connexió 01:20

P: No sempre? 01:21
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P: Jo pensava que això no existia 01:21

P: Fins ara que em passa amb tu 01:22

En Pol sabia que la Mila era sola a casa, es va armar de valor i es va 
atrevir a fer una videotrucada. La Mila va respondre immediatament i 
es van passar més d’una hora parlant, sense deixar de mirar-se a través 
de la càmera del mòbil. 

—Estem una mica ximples!
—Només una mica? Jo crec que estem molt malament —va respon-

dre la Mila rient.
—Sí que estem malament! Però m’encanta ser aquí amb tu.
—Sembla que estiguem junts a la mateixa habitació i compartint el 

mateix llit.
—Estàs guapa! 
—Gràcies! —La Mila es va posar vermella. 
Mentre conversaven, tots dos van notar com creixia i s’amplificava 

el que sentien l’un per l’altre. La sensació era captivadora, un huracà de 
foc els mantenia sumits en l’èxtasi. Cap dels dos aconseguia explicar-se 
com estant tan lluny podien sentir-se tan a prop.

—Saps de què m’estic recordant ara mateix?
—De què?
—Del nostre primer sopar a la marisqueria. 
—Ah, sí? 
—Sí. Abans del primer plat ja m’havies anomenat tots els nois interes-

sats per mi a l’època de l’institut. Semblava com si estiguessis escanejant 
el terreny per no trepitjar la gespa a cap dels teus amics.

—Bé, jo et vaig preguntar per tots els amics que tenim en comú.
—Sí, però, casualment, tots ells, o almenys això creus tu, havien 

pretès ser alguna cosa més que amics meus.
—Bé, sí, és possible que inconscientment estigués pensant en 

això.
—T’explicaré el que va passar amb Jan. Mai em va agradar. Va ser 

una mentida. En aquella època, cada vegada que confessava qui m’agra-
dava, el noi en qüestió acabava rondant-me. Estava una mica farta que 
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passés això, així que vaig començar a dir mentides, sobretot als que 
sabia que ho esbombarien després. 

—Doncs no ho sabia.
—Només volia que et quedés clar. En fi, canviem de tema. Avui he 

començat a escriure el llibre, el nostre llibre. Crec que l’acabaré molt 
aviat. Estaria bé que parléssim de com acabaran els amants. Tinc tres 
opcions: un final obert, un final en què els amants decideixen estar 
junts o un final en el qual decideixen separar-se i seguir amb les seves 
respectives vides.

—Jo crec que el millor és deixar un final obert. Encara és aviat. No 
sabem què passarà.

—Vaja! Vols que sigui molt real i fidel a la nostra història d’amor. 
Tens raó, deixaré un final obert. 

En aquest instant, es van dedicar una desesperada mirada, com si el 
món se’ls acabés; després d’uns segons angoixants, van continuar amb 
la conversa.

—Què estàs fent amb el dit?
—T’estic acariciant, és el que faig quan whatsappejo amb tu.
—Ei, apropa el mòbil al teu coll, vull fer-te un petó.
—D’acord. 
Van estar una estona jugant amb els mòbils i mentrestant els va so-

brevenir un moment intens d’emoció, van començar a sentir passió, pura 
passió d’amor. Després d’elevar-se sentint aquest amor bondadós, noble, 
incondicional, subjugador i invencible que sempre els acompanyava, 
tots dos tornaven a situar-se al lloc que ocupaven i s’espantaven. Llavors 
l’ànim es desplomava i els quedava una greu sensació de frustració.

—Escolta, tot això em terroritza —va confessar en Pol—. Mira, jo 
tinc la meva vida ja muntada i no em va gens malament. Estimo mol-
tíssim els meus fills.

—Jo també tinc la meva vida ja muntada, i tampoc em va malament. 
Quan vam coincidir en el funeral d’en Daniel i vas venir a saludar-me, 
em vaig alegrar moltíssim, ni em va passar pel cap que podia passar això. 
Vaig trigar a acceptar la teva invitació perquè no entrava als meus plans 
tornar a estar amb tu. Déu meu! I aquí estem!

—A mi m’espanta i al mateix temps m’agrada. 
—Ei, Pol, sempre som a temps de deixar-ho córrer.
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—De debò creus que et diré que vull deixar-ho córrer?
—Bé, podria ser, si arribem fins a un punt en què un dels dos no pot 

més, o tots dos.
—Mai et diré que vull deixar-ho. Jo no et deixaré mai.
—No sé què em passa amb tu, m’exaltes molt. No em passa amb 

ningú més, és aclaparador. Això no em sol passar, saps? Normalment 
estic immersa al meu món, però amb tu no sé què passa. Sento repe-
tir-me, però és així. Anem a dormir.

—Jo estaria tota la nit així amb tu, Mila. 
En aquell instant, els dos van col·locar els telèfons damunt de les 

seves respectives tauletes de nit per tenir les mans lliures i gesticular.
—Puc fer una vida rutinària; de fet, la faig, encara que estic molt as-

silvestrada. Soc com un linx salvatge, necessito llibertat, molta llibertat, 
perquè si em sento engabiada, em moro. 

—Saps què? M’agrades molt i és molt bonic el que estem sentint. 
—Tu també m’agrades molt. I ja és molt tard.
—Sí. Me’n vaig a dormir, princesa.
—Sí, anem a dormir.
—Vens tu o vaig jo al teu llit?
—Aquesta nit vinc jo!

Tots dos es van desconnectar alhora de la videotrucada, però en Pol no 
va trigar ni un segon a tornar a enviar un missatge per WhatsApp a la 
Mila.

9 de març

P: Et faria un petó als llavis ara mateix! 02:38

M: M’has deixat tremolant! 02:38

M: Vaig cap allà! 02:39

P: T’espero 02:39

P: Avui he de fer-te un massatge a l’esquena!!! 02:44

M: Uau!!! 02:45

M: D’acord! 02:45

M: M’encanta que m’acariciïs l’esquena! 02:45
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P: Genial!!! 02:45

M: No pots dormir? 02:45

P: Estic una mica... 02:46

P: Alterat? 02:46

P: No sé com definir-ho 02:46

M: En quin sentit? 02:46

M: Nerviós pel curs? 02:46

P: El curs? 02:47

P: No, no és res d’això 02:47

P: Ja n’he fet un munt com aquest 02:47

P: En positiu sempre amb tu 02:47

M: Això és bo, per això sempre repetim 02:47

M: Llavors t’has alterat amb mi 02:47

P: És clar! 02:47

P: Sempre em deixes amb ganes de més i vull repetir 02:47

M: Jo estic igual 02:48

M: Em costa deixar-te 02:48

P: I a mi 02:48

M: Bé, anem a poc a poc 02:48

P: Sempre em quedo enganxat 02:48

M: I jo 02:48

M: I això va a més 02:48

M: O almenys aquesta és la sensació que tinc 02:49

P: Tinc por 02:49

P: No ho sé… 02:49

M: De què tens por? 02:49

P: De tot això, que m’arrossega 02:49

M: Podem aturar-ho quan vulguis 02:50

P: No, si no vull deixar-ho 02:50

P: Per això també tinc por 02:50

P: M’agrada molt estar amb tu 02:50

P: Que siguem còmplices, que parlem 02:50
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P: I que siguis aquí 02:51

M: Jo estic convençuda que ens hem trobat per alguna raó que ara 
no veiem 02:51

M: O almenys necessito pensar que és així 02:51

P: Potser, ja veurem… 02:51

P: Vine a dormir amb mi 02:52

M: Sempre seré aquí 02:52

M: Passi el que passi 02:52

M: Jo ja no marxo 02:52

P: Som diferents 02:53

M: Naturalment, els pols oposats són els que s’atrauen 02:53

M: Ho he entès 02:53

P: Quarks? 02:53

P: Doncs quarks, és igual el nom 02:53

P: Què és el que has entès? 02:53

M: Que no m’allunyaré del teu costat 02:54

M: Si ho faig, la vida tornarà a posar-me davant teu una altra vegada 02:54

P: Anem a dormir! 02:54

P: Vindràs? 02:54

M: Però si no he marxat del teu costat! 02:54

M: Et fa por que siguem diferents? 02:54

P: No 02:54

P: Et confesso una cosa 02:55

M: Si us plau 02:55

P: No m’agrada dormir al teu costat 02:55

M: No? 02:55

P: I només sentir el frec de la roba 02:55

M: Vols dormir sentint el tacte de la pell? 02:56

P: Sí 02:56

P: De la teva pell 02:56

M: Abraçats? 02:56

P: Sí 02:56
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M: Pol 02:56

P: Digues 02:57

M: Et dic jo una altra cosa? 02:57

P: És clar! 02:57

M: Ens estem enamorant (o ja ho estàvem) 02:57

P: Doncs sí, ja ho crec 02:57

P: Què m’has de dir! 02:58

M: No tinc manual d’instruccions 02:58

M: Però crec que la cosa va per aquí 02:58

P: Bé, a poc a poc 02:58

P: A veure 02:58

P: Que ja som adults 02:59

M: Sí, a poc a poc 02:59

M: Jo no tinc pressa i no vaig enlloc 02:59

P: Jo tampoc 02:59

M: I tindrem en compte els tercers 03:00

M: No farem mal a ningú 03:00

P: Això no em fa por, em fa pànic 03:00

P: Jo tinc molt tercer darrere 03:00

M: Jo també tinc molt tercer 03:00

M: Però estic convençuda que el destí ens donarà un cop de mà 03:00

P: A veure 03:00

M: Ja se’ns presentarà l’ocasió 03:01

M: I si no pot ser en aquesta vida, doncs en l’altra 03:01

P: Sí, ja veurem quin rumb pren tot plegat 03:01

M: Si em moro abans, demano ser el teu àngel de la guarda 03:02

P: És clar, però jo soc més gran i em toca abans 03:02

M: Això mai se sap 03:02

P: Anem a dormir 03:03

P: I com que dormim junts, ha de ser despullats! 03:03

M: Em sembla bé! 03:03

P: Ja estic despullat! 03:04
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M: Jo també m’he quedat despullada 03:05

P: Genial!!! 03:05

P: Ara sí que podem dormir!!! 03:05

P: Vine, Mila!!! 03:06

M: Ja vinc, Pol!! 03:06

P: Bon dia, princesa 09:35

M: Bon dia! 09:38

P: Com has dormit? 09:38

M: Bé, encara que a estones! 09:38

M: Fent voltes i salts! I tu? 09:39

P: No has passat fred? 09:40

M: Gens! 09:41

M: Era al teu costat, la teva pell i la meva es tocaven! 09:41

M: Que tinguis un dia ben bonic! 09:51

P: I tu també! 09:58

P: Com va, princesa? 23:24

M: Holaaa! 23:24

M: Ja s’ha acabat el curs? 23:24

P: Sí, ara sopar de gala 23:28

P: Lliurament de diplomes 23:28

P: Discurs i demà cap a casa 23:28

M: Sííí! 23:28

M: Fas tu el discurs? 23:29

P: No, no m’agrada parlar per quedar bé! 23:34

P: Això és màrqueting pur!!! 23:34

P: I jo no serveixo!!! 23:35

M: Em va agradar molt la videotrucada d’ahir a la nit! 23:37

P: Va estar bé, sí que és veritat!!! 23:37

M: Avui aniré a dormir d’hora, estic cansada 23:38

M: Ahir a la nit no vaig dormir gaire. També m’alteres! 23:38

P: Jo tampoc vaig poder dormir gaire, però em va agradar 23:39
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M: Gaudeix del sopar de gala 23:45

M: I demà m’expliques com va anar 23:45

P: Sí, perquè avui acabaré tard 23:46

P: Tot i que estic trinxat! 23:46

M: Sense parar, oi? 23:47

P: Sí, sempre és així, s’aprofita el temps al màxim 23:48

M: A veure si podem quedar aviat. M’agradaria! 23:51

P: Això seria genial!!! 23:54

M: Ja et diré quins dies puc i tu em dius 23:56

P: D’acord! 23:56

11 de març

P: Bon dia, princesa 11:10

M: Bon dia! 11:14

M: Vas arribar bé? 11:14

P: Vaig arribar molt tard, a les 3 h de la matinada 12:16

P: Vam sortir amb molt de retard 12:16

M: Doncs avui descansa! 12:21

P: Sí, això faré 12:26

P: Bona nit, princesa 23:02

M: Bona nit!!! 23:03

M: Has pogut descansar? 23:03

P: Sí, una estona 23:03

M: On ens veiem aquesta nit? 23:27

P: Aquesta nit anem a un lloc tranquil, a prop de l’aigua 23:34

P: Si pot ser, que se senti com rompen les ones 23:34

M: M’agrada!!! 23:35

P: I un llit molt, molt còmode, perquè estic destrossat 23:35

M: Fet! 23:35

P: I que noti la brisa del mar 23:35

M: Et faré un massatge 23:35

P: Genial!!! 23:35
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M: Per relaxar-te 23:36

M: Començaré pels peus i arribaré fins al coll 23:36

P: Uauuu!!! 23:36

M: Et col·locaré cada vèrtebra al seu lloc 23:37

M: Quan arribi a coll, et faré un petó 23:37

P: Com segueixis així me n’aniré a la dutxa!!! 23:38

M: Nooo 23:38

P: Sííí 23:38

M: Vull relaxar-te i que dormis! 23:39

P: Només que em xiuxiuegis a cau d’orella em quedaré adormit 23:40

M: Doncs et faig un petó a l’orella i et xiuxiuejo 23:40

M: Apa! 23:40

M: Ves a dormir! 23:40

P: Em fico al llit, vine!!! 23:41

M: Vinc! 23:42

M: M’estic despullant!!! 23:42

P: Ja em tens tremolant!!! 23:42

M: Pell amb pell 23:43

M: I m’abraço a tu 23:44

P: Ai!!! 23:52

12 de març

M: Ja tinc cognoms, a veure què et sembla: Otto Lan i Lore Ort 14:17

M: Faig un joc amb les seves inicials, OL i LO 14:17

M: La Lore és escriptora 14:18

M: A l’Otto no sé quina professió donar-li 14:18

M: Ajuda!!! 14:19

M: Tu què hi dius? 14:19

P: Els noms estan bé! 15:37

P: Pel que fa a la professió, deixa’m pensar 15:37

M: Pensa-hi, pensa-hi… 16:03

M: Ha de ser una cosa semblant al que fas (cirurgià, vampir...) 16:04
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P: Hahaha! 16:22

M: Hahaha! 16:34

P: Sí, hauria de ser una cosa semblant al que faig 16:38

P: Això de filetejar carn i fer forats… 16:38

M: Cirurgià, oi? 16:39

P: Sí, cirurgià 16:39

M: D’acord 16:40

P: I quin tipus de llibre serà? 16:46

M: Doncs una història d’amor 16:46

P: Ah, sí? 16:47

P: Ei, també puc ajudar-te amb la part pràctica! 16:47

M: Això entraria dins de l’apartat de documentació 16:48

P: Hahaha! 17:29

M: Estic escrivint una veritable història d’amor 17:30

P: M’encanta!!! 17:30

M: Amb una mica de sexe, i no serà gaire explícit, el que acompanya 
les veritables històries d’amor 17:31

P: Tu ets la professional, tu manes 17:31

M: I així és! 17:31

P: Genial 17:31

M: Després et diré quins dies puc escapar-me i així ens veiem 17:32

P: Fantàstic! 17:32

M: Amb l’excusa de documentar-me bé per a les escenes d’amor 17:32

M: Com fer-te un petó als llavis... 17:33

M: I acariciar-te el coll 17:33

P: Això cal documentar-ho bé 17:33

M: Sí, sí, soc una professional molt seriosa i entregada a la feina 17:33

P: Cal treballar el tema per no cometre errors 17:33

M: Un bon escriptor ho viu, així ho descriu bé 17:34

P: Mètode Stanislavski, o alguna cosa així!!! 17:34

M: Doncs sí, això 17:35

M: Saps què vaig fer dissabte? 17:35
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P: Què? 17:49

M: Em vaig posar un vestit per lluir cames! 17:50

P: Doncs sí, senyora!!! 17:50

M: Al teu costat em sento molt femenina! 17:50

P: Oi que va agradar!!! 17:50

M: A mi sí! 17:51

P: I et miraven, oi que sí? 17:51

M: Jo no em fixo en això! 17:51

P: Doncs fixa-t’hi dona, fixa-t’hi 17:51

M: No ho sé, suposo 17:51

P: Fixa-t’hi de tant en tant, que et sorprendrà!!! 17:52

M: Em vaig posar vestit perquè m’estàs influenciant! 17:52

P: Deixa’m que t’imagini amb vestit!!! 17:52

P: Uauhhh!!! 17:53

P: No em diguis que no són boniques les teves cames!!! 17:53

M: Bé!!! 17:53

P: Com que bé???!!! 17:54

M: Ja t’explicaré per què porto més els pantalons 17:54

P: Doncs comença a ensenyar cames aquest estiu, dona 17:55

P: Que és un delicte amagar les teves cames!!! 17:55

M: D’acord, et faré cas 17:56

M: Bona nit 23:48

P: Bona nit, princesa 23:55

14 de març

P: Bona nit, princesa 22:37

P: Et whatsappejo després, que he de parlar amb un col·lega 22:38

P: Demà tenim una operació complicada 22:39

M: D’acord 22:45

P: Hola, princesa 23:56

M: Hola, guapo!!! 23:57

P: Tot bé? 23:57
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M: Sí, i tu? 23:57

P: Una mica capficat amb la intervenció de demà 23:57

M: Ostres!!! 23:58

P: És una operació urgent a un pacient de risc 23:58

M: I què s’hi pot fer? 23:58

P: Anar amb molt de compte 23:59

M: Explica-m’ho en llenguatge no tècnic, si us plau 23:59

P: És una cirurgia per extreure un tumor sospitós 23:59

P: I veure el nivell d’infiltració 23:59

15 de març

M: I ho faràs tu? 00:00

P: Jo i un altre company 00:02

P: No ho sé, a veure com va tot 00:03

P: Ha estat molt ràpid 00:03

P: Espero que no estigui infiltrat 00:03

M: Jo també ho espero 00:03

M: I tu, estàs bé? 00:03

P: Entre cansat i decaigut 00:04

M: T’envio molts petons 00:04

P: I jo a tu, princesa 00:05

M: Em sap greu, de debò 00:05

M: Si puc fer alguna cosa, no dubtis a demanar-m’ho 00:05

P: Ja ho fas 00:06

M: Jo t’envio els meus millors desitjos perquè tot surti bé 00:07

P: Gràcies 00:07

P: Em fico al llit, que estic esgotat 00:08

M: D’acord! 00:08

P: Però si vols, et faig lloc 00:08

M: I tant, ara vinc 00:08

P: Petons, princesa 00:08
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M: Només imaginar-me amb tu, sento un calfred que em corre per 
tot el cos! 00:09

M: Com m’has canviat! 00:10

P: Tu també m’has canviat a mi!!! 00:10

M: Doncs no vull canviar-te 00:11

M: També m’agrades tal com ets! 00:11

P: Però si jo no em queixo!!! 00:11

P: A mi no em fa res canviar per tu 00:12

M: Petons i més petons, t’ho has guanyat! 00:12

P: Tinc ganes de veure’t!!! 00:12

M: Dilluns passo a veure’t!! 00:12

P: Genial!!! 00:12
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A les deu del matí de dilluns, la Mila va escriure un missatge a en 
Pol per avisar-lo que ja havia arribat. Ell va contestar de seguida 
i li va demanar que pugés perquè l’esperava a la seva consulta. 

Una infermera va acompanyar la Mila. Dins la consulta, la Mila va sa-
ludar amistosament en Pol, però quan es van quedar sols, el primer que 
va fer va ser estrènyer-lo entre els seus braços. 

—Déu meu! Quines ganes que tenia d’abraçar-te! No m’agrada veure 
que ho passes malament. No sé què fer, les meves accions es veuen reduï-
des a missatges de WhatsApp i trobades furtives com aquesta. 

—Que estiguis aquí amb mi ja em compensa —va respondre en Pol. 
La Mila va seure a la cadira que hi havia davant, on seien els pacients. 

En Pol li va explicar minuciosament els detalls de l’operació que realit-
zaria al pacient de risc.

—Et dediques a la cirurgia, entenc que sigui molt complicat, i és 
normal que et preocupis pels teus pacients, sobretot en aquests casos 
tan difícils.

—Bé, canviem de tema. Ei, per què t’has abrigat tant?
—Com dius?
—Sí, sempre vens molt abrigada. Vull gaudir de tots els teus encants: 

la teva manera de ser, la teva intel·ligència, la teva elegància i el teu saber 
estar, i també dels teus atributs físics.

—Sí, potser tens raó, sempre vaig molt tapada. Encara que des que 
estic amb tu em sento més lliure, i això fa que em replantegi moltes coses 
del passat. He tingut maldecaps a la feina i això em va afectar bastant. 
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—Què et va passar?
—Vaig entrar a treballar en una editorial i el cap era un home jove, 

molt guapo i atractiu. S’ho tenia molt cregut i solia flirtejar amb totes 
les noies. 

—Ah!, sí?
—Sí. I com que jo era la nova, al principi no es va atrevir a flirtejar 

amb mi. Però de mica en mica, va anar agafant confiança fins que un 
dia em va acorralar en una sala i va intentar fer-me un petó als llavis.

—Mare meva! I com te’n vas escapar?
—El vaig apartar d’un cop amb la mà i li vaig cridar tant que es va 

posar vermell com un tomàquet. Quan em vaig calmar, li vaig pregun-
tar què li havia fet pensar que volia que em fes un petó. I saps què em va 
dir? Que havia anat a treballar amb una roba molt suggeridora.

—Tu pots anar vestida com et doni la gana!
—Però no era cert, anava vestida com sempre, portava uns pantalons 

i un jersei. No sé pas què va veure d’especial aquell dia.
—Hi ha molt energumen pel món que es creu amb dret.
—Vaig sortir de la sala corrent i me’n vaig anar cap a casa. Em vaig 

posar a plorar. No m’havia tocat ni un pèl, però em va fer sentir tan 
malament que vaig canviar la meva manera de vestir.

—Però si no va ser culpa teva. Tu no has de canviar la manera de 
vestir ni la manera de ser per culpa d’homes curts de mires.

—Sí, ara ho sé, però en aquell moment era jove i, per evitar aquesta 
mena de conflictes, em vaig tapar fins al coll, encara que no em va servir 
de res.

—Per què?
—Perquè en la següent feina, el cap em posava un piset.
—Sort que no soc el teu cap!
—Encara sort! Tu ets molt atractiu. Ei, a tu segur que se t’han tirat i 

se’t tiren a sobre les dones.
—Què dius!
—Va, va!
—Si estem treballant, treballem. Tot depèn del que pensis.
—Bé, doncs les pacients.
—No en tinc ni idea.
—A tu t’han dit mai: «nen, et poso un piset»?
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—No. I tampoc ho he dit jo. Ni se m’acut.
—Doncs a mi sí, i els meus amics em deien que vaig ser ximple de 

dir que no.
—Canvia d’amics.
—Ja ho vaig fer.
—Bé!
—I també vaig canviar de feina.
—Si treballessis amb mi t’estaria seduint contínuament. Això sí, 

d’una manera elegant.
—A tu et deixaria fer amb molt de gust. I no em preguntis per què, 

és un misteri. En fi, canviem de tema. Aquesta és la càmera fotogràfica 
que buscaves l’altre dia?

—Sí. —En Pol va agafar la càmera i va fer una fotografia de les mans 
de la Mila—. Mira quines fotografies que fa, el nivell de detall és in-
creïble. Què et sembla? 

La Mila es va quedar observant la fotografia uns instants.
—És increïble, s’aprecia fins al mínim detall. Crec que necessito una 

manicura urgent.
—I mira, aquests són els meus fills. 
En Pol es va atrevir a ensenyar-li fotografies dels seus fills. Semblava 

ansiós per fer-ho. La Mila va agrair la confiança que havia dipositat en 
ella i se les va mirar amb atenció i demostrant afecte. A en Pol se li om-
plien els ulls d’estrelles quan parlava de com eren els seus fills i quines 
eren les seves aficions. Se’l notava orgullós, i la seva veu es tornava més 
càlida i dolça. Després del breu reportatge fotogràfic, la Mila es va aco-
miadar d’ell amb una abraçada afectuosa i un petó als llavis. 

18 de març

P: Se m’ha fet massa curt! 11:53

M: I tan curt… 11:59

M: M’ha encantat veure’t i abraçar-te 11:59

P: Bona nit, princesa 23:14

M: Bona nit! 23:34

M: Com ha anat el dia? 23:34

P: Esgotador 23:47
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P: Quan vas marxar, va arribar l’allau!!! 23:47

M: Jo he arribat a casa tard i també esgotada 23:48

P: Fins a les 15 h i després, a la clínica, sant tornem-hi 23:48

M: Ets víctima del teu propi èxit 23:48

P: I tu tenies moltes coses en carpeta pendent? 23:48

M: De tot una mica! 23:49

P: Has liquidat coses pendents? 23:49

M: Encàrrecs i dinar de compromís 23:50

P: Algun dia t’encarregaré alguna cosa i així et veig! 23:52

P: El que no sé és què demanar-te! 23:53

M: Jo encantada perquè així estic amb tu!!! 23:53

P: Genial!!! 23:53

M: Està bé veure’t, encara que sigui poc 23:54

P: Més val això que res, oi? 23:54

M: Per descomptat 23:55

P: Breu, però bo i intens 23:55

M: Crec que prefereixes que et digui que en vull més, oi? 23:55

P: M’agradaria, la veritat!!! 23:59

19 de març

M: Ja t’ho estic demanant!! 00:00

P: Ara tinc una descàrrega d’adrenalina!!! 00:00

M: I jo! 00:01

M: No sé què em passa, de veritat! 00:01

P: No preguntis, gaudeix-ne 00:02

P: Quark!!! 00:02

M: En gaudeixo! 00:03

M: De joves som impulsius per qüestions hormonals 00:04

M: I en la maduresa, perquè no ens permetem perdre el temps 00:04

P: No ho sé, jo no m’acabo d’ubicar 00:05

P: Adult, adult plus, no adult, jove retardat, adolescència tardana? 00:05

M: Hahaha! 00:05
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P: Jo crec que en el fons som els mateixos 00:05

P: Tractar d’encasellar-se és perdre el temps 00:05

M: Som vells i joves alhora 00:05

M: Estem començant el trànsit a una altra etapa de la vida 00:05

P: Hahaha! 00:06

M: No intento encasellar res 00:06

P: Doncs tu pots encasellar-me on tu vulguis… 00:08

P: Bé… 00:08

P: La veritat… 00:08

P: Pots fer amb mi el que vulguis… 00:08

M: De debò? 00:09

M: No em temptis… 00:09

P: Doncs sí, és veritat!!! 00:10

M: Se m’acudeixen moltes coses! 00:10

P: Digue-me’n una!!! 00:10

M: A veure, a veure… 00:10

P: La primera que se t’acudeixi! 00:10

M: Fer-te un petó de pel·lícula! 00:11

M: Per començar 00:11

P: Doncs no hi ha problema!!! 00:11

P: Em deixo fer amb molt de gust!!! 00:11

M: Ets un pastisset irresistible 00:12

M: I jo només penso a mossegar-te 00:12

M: No ho sé… 00:14

M: Em tens hipnotitzada 00:14

M: No em reconec! 00:14

P: M’estava dutxant, ho sento 00:17

P: Pastisset!!! 00:17

P: Sí, jo em deixo mossegar per tu!!! 00:21

P: Em rendeixo!!! 00:21

M: Jo també em rendeixo!!! 00:22

P: Et seduiré!!! 00:22
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P: Com et posis faldilla!!! 00:22

M: I no soc gens fàcil, ho reconec! 00:23

P: Apa, ni jo! 00:23

M: Ei! 00:24

M: Un cop em van dir que no necessitava una faldilla per seduir! 00:24

P: No, no et cal en absolut 00:24

P: Però estàs molt maca amb faldilla!!! 00:24

M: Avui m’he comprat un vestit 00:24

P: Com és? 00:25

M: Llarg 00:26

P: Sensual? 00:27

M: Sí, elegant i sensual 00:27

P: M’estic imaginant com et queda… 00:28

P: I t’ha de quedar espectacular!!! 00:28

M: Va, va! 00:28

P: Apa que no!!! 00:29

M: Hauria d’haver escollit una talla més! 00:29

P: No, no!!! 00:29

P: Segur que està perfecte! 00:29

M: (La Mila envia a en Pol una fotografia amb el seu nou vestit) 00:32

P: Estàs impressionant! 00:32

P: Però no t’ho creus i fas mal!!! 00:32

M: Vols dir? 00:32

P: És clar!!! 00:32

M: No, no m’ho crec de cap manera 00:32

M: La veritat és que passo 00:32

P: Doncs mal fet!!! 00:33

M: Me’n vaig a dormir 00:33

M: Estic cansadíssima 00:33

M: Vens amb mi? 00:33

P: I tant!!! 00:34

M: Bona nit, meteor! 00:37
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M: T’espero en els meus somnis! 00:37

P: Ara vinc!!! 00:37

M: Em costa molt deixar-te! 00:37

P: Però si no em deixes, ens n’anem junts 00:39

P: Hola, princesa! 13:30

P: Estic treballant, a veure si acabo, que me’n queda un 13:31

P: (En Pol envia a la Mila una fotografia del seu rostre) 13:41

M: Mira que ets guapo! 13:45

P: Posa’t les ulleres!!! 14:21

M: Les porto posades!!! 14:22

P: Deuen estar entelades!!! 14:22

M: No, les acabo de netejar! 14:22

P: Hahaha! 14:23

M: Mira, no sé què tens que m’agrada! 14:23

M: I m’agrades des del primer dia 14:24

P: Quarks! 14:24

M: Disculpa! 14:28

M: Estava col·locant un nou cartutx de tinta a la impressora! 14:28

P: Hahaha! 14:28

M: Crec que els nostres cors es van entrellaçar 14:29

M: I encara no s’han deixat anar 14:29

M: Perquè no crec que a gaire gent li passi això després de 18 anys 14:30

P: No conec ningú!!! 14:47

P: Mira que som estranys, Verge santa!!! 14:47

M: Hahaha! 14:47

M: Doncs per això el que estic escrivint serà una bonica història 
d’AMOR!!! 14:48

P: Bravo!!! 15:08

M: De fet, és una bonica història d’AMOR!!! 15:19

P: Princesa!!! 15:44

M: Petons 16:01
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M: Bona nit 23:18

P: Bona nit, princesa! 23:49

20 de març

M: Bon dia! 10:48

P: Bon dia, princesa!!! 11:01

  Videotrucada perduda de Pol a les 11:01 h

M: Holaaa! 11:01

M: No puc contestar-te ara mateix! 11:02

P: Tranquil·la, jo també estic enfeinat 11:02

M: Et passa res? 11:02

M: Tinc sensacions, et noto aquí, amb mi! 11:03

P: Després t’ho explico… 11:04

P: Petons 11:04

M: Quarks! 11:04

P: Sííí!!! 11:05

M: Que tinguis un dia bonic! 11:06

M: Gaudeix-ne! 11:06

P: I tu també!!! 11:10

La Mila gairebé no va poder dormir en tota la nit, estava molt intran-
quil·la i es va desvetllar unes quantes vegades amb estranyes sensacions. 
Estava tan unida a en Pol que pressentia tot el que li passava, fos bo o 
dolent. I en aquesta ocasió no era gens bo; l’incòmode nus que li opri-
mia la gola i la sensació de tenir l’estómac regirat ho auguraven.

21 de març

P: Hola, princesa! 23:32

P: Com ha anat el dia??? 23:34

M: Molt enfeinada!! 23:34

M: Però a última hora he anat a caminar una estona per escampar la 
boira 23:35
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P: Vaja! 23:35

M: Quan he arribat de caminar per la muntanya s’estava fent fosc 23:36

P: Una princesa per la muntanya sola quan es fa fosc!!! 23:37

M: Soc una princesa moderna!!! 23:37

P: Avui m’has de dir alguna cosa bonica abans d’anar a dormir 23:45

P: Estic destrossat 23:45

P: L’altre dia m’ho vas demanar tu 23:45

P: Avui t’ho demano jo, si us plau 23:45

M: Alguna cosa bonica? 23:46

M: I tant! 23:46

M: M’has demanat que escrigui un llibre sobre nosaltres 23:47

M: I et porto tot el dia en els meus pensaments 23:47

M: O prefereixes que et digui que vull fer-te un petó? 23:49

P: Estic molt baix de moral 23:49

M: Per què? 23:50

P: Avui hem tingut un cas d’èxitus 23:51

M: Què és això? 23:51

P: Una sortida… 23:51

P: Se’ns ha mort el pacient de risc que vam operar l’altre dia 23:51

P: I m’he quedat fet pols 23:51

P: Mai no acabes d’acostumar-te a això 23:51

M: Vaja, és normal que estiguis així 23:52

M: Els cirurgians sembleu tan segurs… 23:52

M: Que els altres pensem que no us afecta 23:52

P: És clar que ens afecta 23:52

P: Això de la seguretat és façana 23:52

M: Èxitus, que curiós el terme tècnic que feu servir 23:52

M: Sona a èxit, t’escapes..., surts d’aquesta vida per anar a una altra 
de millor… 23:52

M: Què puc fer per animar-te? 23:53

P: Dues coses… 23:53

P: Una, ser aquí… i l’altra… 23:53
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P: Dir-me que em fas un petó als llavis 23:53

M: Soc aquí i no em mouré d’aquí 23:54

M: I desitjo besar-te, abraçar-te i acariciar-te 23:54

P: Gràcies. M’encanta!!! 23:54

M: De tant en tant, durant el dia, et sento al meu costat i m’agrada 23:55

M: Tant de bo que tu també em sentis! 23:55

P: Ets sempre aquí 23:56

P: Et noto al llarg del dia, mentre estic fent coses! 23:56

P: No sé com explicar-ho 23:57

P: M’agradaria que de debò estiguessis amb mi 23:57

P: Així veuries el que faig i ho podríem comentar 23:57

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:57 h

P: Error 23:57

M: A mi em passa el mateix… 23:57

P: Tant tocar el mòbil 23:57

P: Me’n vaig al llit amb tot el que m’has escrit 23:58

M: Bona nit! 23:59

M: Descansa, jo estic dormint al teu costat! 23:59

M: Avui soc el teu angelet de la guarda! 23:59

P: Bona nit, princesa 23:59

22 de març

P: M’agradaria molt veure’t 00:00 
M: Doncs quan puguem, ens veiem 00:00

M: De moment soc un angelet que et fa petons i t’acaricia 00:00

P: Gràcies!!! 00:00

M: Ves a dormir, rei! 00:01

P: Bona nit, angelet 00:01

M: Bon dia! 09:05

P: Bon dia, princesa 09:06
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M: Com estàs? 09:07

M: Has pogut dormir? 09:07

P: Sí, he dormit com un soc 09:08

M: Que tinguis un dia bonic! 09:10

P: Princesa, petons 09:10

M: Em portes enganxada al teu costat! 09:11

P: Escrius? 14:17

P: T’estic molestant? 14:17

M: No, i ara!!! 14:18

M: Em va bé descansar de tant en tant 14:18

P: És que sempre ens enredem!!! 14:18

M: Això és cert! 14:18

M: Ja començo a notar aquestes sensacions! 14:18

P: Descriu-les, descriu-les 14:19

M: Quan et llegeixis el llibre et posaràs cardíac! 14:19

P: Ja m’ho imagino!!! 14:19

M: Et juro que d’aquest llibre em recordaré tota la meva vida!!! 14:19

M: De com l’estic escrivint… 14:20

M: De l’estat en què em trobo… 14:20

M: I del que sento!!! 14:20

M: És una injecció contínua d’adrenalina! 14:20

P: He de llegir-lo!!! 14:20

M: És clar! 14:21

M: El llegiràs 14:21

M: I seràs el primer 14:21

P: Fantàstic!!! 14:21

M: Recordes unes fotos que ens vam fer a la platja? 14:21

P: Sí! 14:21

M: Era el meu aniversari 14:22

M: Recordes el regal? 14:22

P: No 14:22

P: Refresca’m la memòria, si us plau! 14:22
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M: Era un estoig de perfumeria 14:22

P: Quina enveja, la teva memòria! 14:23

M: Hi havia colònia 14:23

M: Gel de dutxa 14:23

M: I una estranya bosseta que no havia vist mai 14:23

M: Creia que era xampú en monodosi i van resultar ser condons! 14:23

P: No ho recordo!!! 14:23

M: Després vam anar a casa d’en Pere a escoltar música 14:24

M: Tu i jo ens vam apartar de la resta 14:24

M: Recordes el que em vas dir? 14:24

P: No!!! 14:25

M: De debò??? 14:25

P: Digues, digues! 14:25

  Videotrucada perduda de Pol a les 14:26 h

M: Doncs em vas dir que, quan decidís fer servir aquells 
preservatius, si us plau t’avisés! 14:26

P: Mare meva!!! 14:26

M: Vaig deixar passar un parell d’anys i et vaig avisar 14:26

P: Llàstima que van funcionar!!! 14:27

M: Què? 14:28

P: Que no es van trencar ni res d’això 14:29

P: T’imagines??? 14:29

M: Volies tenir tan jove el nostre fill? 14:29

P: Hauria estat un canvi en la història, no? 14:30

M: Doncs sí! 14:31

M: Però la noia era molt ambiciosa! 14:32

P: Ja m’ho temia 14:32

M: Volia veure món!!! 14:32

M: Abans de fer el cop de cap! 14:32

P: Pensa per si mateixa 14:32

P: I tant que sí!!! 14:32

M: Fins i tot, vam arribar a parlar dels nostres fills 14:32
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M: Em vas dir que volies que en tinguéssim dos 14:32

P: Déu meu!!! 14:33

M: Em feia por el que sentia per tu!!! 14:33

M: Mira si era fort! 14:34

M: Que han passat gairebé 20 anys i encara segueix viu 14:34

P: Això sí que és una passada!!! 14:34

P: I demostra la relativitat del temps 14:34

P: Petons i més petons, princesa 14:35

M: Continuaré refrescant-te la memòria! 14:36

P: D’acord!!! 14:36

P: La meva memòria està intacta, no la gasto!!! 14:37

M: Hahaha! 14:37

M: Doncs jo amb dues neurones me n’estic sortint prou bé! 14:37

P: Hahaha! 14:37

P: Petons 14:37

M: Bona nit, príncep!!! 22:51

P: Hola, princesa 22:51

M: Segueixo refrescant-te la memòria? 22:57

P: Sí, si us plau!! 22:57

M: Estic fent una gran esforç 22:58

M: M’estic concentrant molt 22:58

P: Va, va!!! 22:59

M: Avui m’he recordat d’una nit d’estiu 23:00

M: No sé d’on veníem 23:00

M: Ni qui anàvem 23:00

M: Vam acabar una altra vegada a casa d’en Pere 23:00

M: Recordo que la casa era a les fosques 23:00

P: Déu!!! 23:00

M: Jo estava asseguda a terra, al costat d’en Marcel 23:01

M: No estàvem fent res 23:01

M: Però en Marcel es va posar a moure no sé què a terra 23:01

M: I tu vas aparèixer allà immediatament!!! 23:01
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P: Per què? 23:02

M: Doncs suposo que volies estar amb mi 23:03

M: I vas pensar que en Marcel i jo ens estàvem enrotllant 23:03

P: De debò??? 23:03

M: En Marcel és molt viu i ho va fer a propòsit. Sabia que 
apareixeries 23:03

P: Ja me’n recordo! 23:04

P: Quina entrada amb tan poc glamur que vaig fer!!! 23:04

M: Jo me’n vaig alegrar molt! 23:04

P: M’encantes!!! 23:04

M: Em venen flaixos de moments 23:05

M: Ara els necessito més que mai 23:05

P: Quina enveja que em fa la teva memòria, de veritat! 23:05

M: Els escriptors necessitem la memòria! 23:06

P: Ja, per això i per altres coses jo no puc ser-ho 23:06

M: Segur que no recordes res de res? 23:08

P: Tinc flaixos 23:08

P: M’arriben quan tu em refresques la memòria 23:08

M: A veure, explica’m alguna cosa 23:08

M: I així ajuntaré els teus records amb els meus 23:08

M: Fes un esforç, si us plau 23:09

P: Ho intento… 23:10

M: D’acord 23:10

P: Mare meva! 23:10

P: Però si no recordo ni què he dinat avui!!! 23:10

M: Si penses en mi, no t’arriben flaixos? 23:10

M: És el que faig jo, pensar en tu 23:11

P: Sí, però són peces que juntes no acaben de fer el trencaclosques 23:11

M: Deixa’t anar una mica, home, i mulla’t! 23:11

P: Estic suant!!! 23:12

M: Va, va!!! 23:12

P: Tinc records vagues de la piscina! 23:12
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M: Piscina? 23:13

P: Sí, vam anar a nedar unes quantes vegades a la piscina 23:13

M: Ah, sí? 23:13

M: No ho recordo 23:13

P: Doncs sí, a fer piscines 23:14

M: A la piscina del parc? 23:14

P: Sí 23:14

M: De debò? 23:14

P: Sí 23:14

M: Allà em trobava amb en Lluís, el guaperes del Volvo, i el seu 
germà bessó 23:14

P: I amb mi! 23:14

M: De veritat? 23:15

M: No ho recordo!!! 23:15

P: Jo no hi podia anar gaires dies perquè treballava 23:15

P: Però sí, ens trobàvem allà! 23:15

P: I van ser unes quantes vegades 23:15

M: I què hi fèiem? 23:16

M: Nedar! 23:16

P: Sí 23:16

M: Perquè jo crec que em feia unes 50 piscines sense parar 23:16

P: Sí, per aquí anava la cosa 23:16

M: Ostres! 23:16

M: Ho he esborrat de la memòria 23:16

P: Ai, que comences a assemblar-te a mi! 23:17

M: Hahaha! 23:17

P: Tot s’encomana!!! 23:17

M: Bé, cadascú recorda el que més el va impactar 23:17

P: M’agradava, sí 23:18

M: Nedar? 23:18

P: Sí, amb tu 23:18

M: Els records van associats amb emocions 23:18
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P: També recordo un local d’assaig on em vas portar 23:18

M: Clau de Sol? 23:19

P: Crec que sí 23:19

M: Et vaig portar al local d’assaig? 23:19

P: Sí 23:19

M: I què vam fer, allà? 23:19

P: Vas tocar una peça de piano per a mi 23:19

P: I després et vas aprofitar de mi!!! 23:19

M: No me’n recordo! 23:19

M: Però noia llesta si em vaig aprofitar de tu! 23:19

P: I els passejos en cotxe??? 23:20

M: Això sí que ho recordo 23:21

P: I les converses a la platja, a la vora del mar i sota la llum de la lluna 23:21

M: També me’n recordo! 23:22

M: I de quan anàvem a jugar a tenis 23:24

P: Ah, sí! 23:24

M: I després no et deixava ni beure ni fumar 23:24

P: Per això ho vaig deixar 23:24

M: Jo et deia: ara no fumis, que has ventilat els pulmons 23:25

M: I no beguis cervesa 23:25

P: Hahaha! 23:25

M: I tu em deies que semblàvem la brigada antivici! 23:25

P: Quina era l’excusa per a la cervesa? 23:25

M: Doncs que havies de conduir, jo encara no tenia carnet 23:26

P: Hahaha! 23:26

M: També recordo quan anàvem amb moto a la platja 23:27

P: Les escapades amb moto eren xules! 23:28

M: Molt! 23:28

P: No has tornat a anar en moto? 23:29

M: No 23:30

P: T’agradava molt anar en moto!!! 23:30

P: Ara condueixo com un adult assenyat, no assumeixo riscos tontos 23:30
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P: I m’agrada igual que abans 23:31

P: Un dia anem a fer un volt amb moto! 23:32

M: Em faria molta il·lusió! 23:33

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:35 h

M: M’encantaria agafar-te la trucada! 23:35

P: Se me’n van els dits! 23:35

P: Doncs sí, farem una passejada 23:35

P: O millor, una sortida motera per fer uns quants quilòmetres i dinar 23:35

P: Què has pensat avui? 23:45

M: Sobre què? 23:45

M: El meu cap no para 23:45

P: Qualsevol cosa en la qual jo estigui pel mig 23:46

M: Doncs ets a tot arreu! 23:46

P: M’encanta!!! 23:46

M: Estic concentrada en el llibre i tu ets un dels protagonistes 23:47

P: No volia dir professionalment 23:47

M: En aquest cas concret, els assumptes personals es barregen 
amb els professionals 23:47

P: No separes? 23:48

M: És clar que separo la meva vida personal de la professional 23:48

M: Però en aquest cas em costa 23:48

P: Ah! O sigui, que tenim una relació professional? 23:49

M: M’he de ficar en la història de ple 23:49

M: I aquesta història m’afecta d’una manera molt especial 23:49

P: Pel fil de la història, pels personatges? 23:50

M: Per totes dues coses, estic descrivint passatges de la meva vida i 
som tu i jo 23:50

P: Entenc 23:51

M: Posa’t al meu lloc 23:51

M: És com si un pintor deixés de pintar paisatges i es posés a pintar 
la seva amant despullada 23:51

P: No sabria posar-me al teu lloc 23:52
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M: En cert grau, l’afectaria 23:52

P: M’imagino 23:52

M: Abans t’he dit que aquest llibre no l’oblidaré en ma vida perquè 
està resultant molt especial 23:53

P: Ni jo, també és part de la meva història 23:53

M: És clar! Però tu t’has d’esperar 23:54

P: Sempre soc el que s’espera 23:54

M: Al principi soc molt caòtica 23:55

M: Si et dono l’esborrany no entendràs res 23:55

P: Bé, m’esperaré 23:55

M: Tinc clara l’estructura i vaig introduint idees 23:55

M: El vaig construint a trossos 23:55

P: No hi ha problema! 23:56

M: Quan tingui el primer esborrany decent te l’envio 23:56

P: D’acord 23:56

M: Me’n vaig a dormir 23:56

P: I jo vinc amb tu!!! 23:56

23 de març

M: Bon dia! 09:33

P: Bon dia, princesa 09:54

M: Avui t’he tornat a sentir trist 09:57

P: Bé, darrerament tinc dies dolents 10:25

M: Qualsevol cosa que necessitis, no dubtis a demanar-me-la 10:29

P: D’acord! Petons 10:30

M: Ser-hi, hi soc, això ja ho saps 10:31

M: I ara també saps el que sento per tu 10:31

M: Això abans no ho sabies 10:31

P: Princesa, petons 10:31

M: Potser ho intuïes, però no ho sabies 10:31

M: I jo tampoc ho sabia! 10:31

M: Cosa de quarks 10:32
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P: Els quarks som així 10:32

M: Doncs sí, què hi farem! 10:32

P: No podem canviar la nostra naturalesa 10:33

M: No, és la nostra essència 10:33

M: Me’n vaig a escriure una estoneta! 10:34

M: Veus com no puc distingir entre vida professional i personal!!? 10:34

M: Ara m’he de posar a pensar en tu una altra vegada! 10:34

P: Soc com un malson!!! 10:35

M: No sé pas com t’ho fas 10:36

M: Però sempre acabes acaparant tota la meva atenció 10:36

M: Des del dia en què ens van presentar i no em deixaves anar la  
mà 10:36

P: Soc un acaparador nat!!! 10:36

P: Ho vull tot per a mi!!! 10:37

M: Que tinguis un dia bonic! 10:37

P: I tu, princesa! 12:02

M: Bona nit, príncep 22:23

P: Bona nit, princesa 22:24

M: Avui et dic abans bona nit i així aniràs abans a dormir! 22:24

P: Estic molt cansat, sopo alguna cosa ràpida i cap al llit a dormir 22:25

M: Descansa i somia amb mi! 22:26

P: No en tinguis cap dubte! I tu amb mi! 22:27

24 de març

P: No puc deixar les cames quietes 00:05

P: I no em deixen dormir 00:05

P: Vaig a remullar-me-les, a veure si aconsegueixo que parin i em deixin 
dormir 00:06

P: I ara, cap al llit!!! 00:07

P: Bona nit 00:08

P: Hola, princesa, petons 10:24



267

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: Bon dia! 10:47

P: Com va? 10:47

M: Estar tan cansat i no poder dormir sona a estrès 10:48

M: Necessites un descans ja! 10:48

P: Crec que sí! 10:48

M: A mi em passa, quan em noto passada de voltes, he de frenar! 10:49

M: I em costa fer-ho 10:49

P: Ara no puc parar 10:49

P: He d’acabar un munt de feines 10:49

P: Ahir em vaig estar 4 hores amb una cirurgia 10:50

P: Em va absorbir l’energia que em quedava 10:50

M: Per què no t’agafes uns dies lliures? 10:50

P: Sí, hauria d’agafar-me uns dies 10:51

P: Ni que sigui un cap de setmana 10:51

M: Jo el 6 i el 7 d’abril estic lliure 10:51

M: Et va bé algun d’aquests dies per sopar? 10:51

P: Ho miro, a veure què puc fer 12:46

M: Bona nit, príncep 22:40

P: Hola, princesa 22:47

M: Encara no dorms! 23:12

P: No 23:12

M: Ves a descansar! 23:14

P: Aquesta tarda he anat a jugar un partit de tenis 23:16

P: Em dutxo i cap al llit 23:16

M: Avui dormiràs segur! 23:37

P: I el teu dia, com ha anat? 23:59

M: Esgotador! 23:59

25 de març

M: Em fa mal la planta dels peus! 00:00

P: Vols un massatge??? 00:00

M: M’encantaria! 00:00
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P: Doncs posa’t en posició! 00:00

M: Déu meu! 00:00

P: Són els dos peus? 00:00

M: Sí 00:01

P: Posa’ls en aigua freda 00:01

P: Hauries de revisar el calçat que fas servir 00:01

P: Prepara’t per al massatge 00:01

P: Estàs llesta? 00:01

M: Sí 00:03

M: Estic estirada 00:03

M: I he posat els peus damunt les teves cames 00:03

P: Molt bé 00:03

P: Doncs som-hi! 00:03

P: Tanca els ulls i relaxa’t 00:03

M: D’acord, però si tanco els ulls 00:04

M: No podré llegir el que escrius!!! 00:04

P: Hahaha!, cert, petons 00:04

P: Primer et faig un massatge al taló 00:04

P: Vaig fent cercles a poc a poc i pressiono suaument 00:04

P: Et fa més mal el taló o la planta? 00:05

M: Totes dues coses 00:05

P: D’acord 00:05

P: Segueixo amb el taló en cercles, pressionant i acariciant en cercles 00:05

M: Saps fer massatges? 00:06

P: Ni idea 00:06

P: Però per tu, el que calgui 00:06

P: Ara al centre, al pont, suaument 00:06

M: Que afortunada que soc! 00:06

P: Ara, els dits, un per un 00:06

P: Com vas? 00:06

P: Millora? 00:06

M: Molt bé! 00:07
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M: Continua, si us plau! 00:07

P: Ara un altre cop el taló 00:07

P: Però no en cercles 00:07

P: Ara descrivint línies de darrere cap endavant i al revés 00:07

M: Uau! 00:08

P: Suaument, fort, suaument, fort 00:08

M: M’estic relaxant només imaginant-ho 00:09

P: Això està molt bé!!! 00:09

M: Ara el dolor se n’ha anat a les cames 00:09

P: Mare meva!!! 00:09

P: Als bessons? 00:10

M: Sí, genolls, fins al maluc 00:10

P: Ostres, espera’t 00:10

M: M’espero… 00:11

P: Pujo del taló fins al genoll, pressionant amb les mans 00:11

M: Oh!!! 00:11

P: Ara, del genoll cap al taló, fort. Després, del taló cap al genoll, suau… 00:13

M: Sí, em marxa el dolor 00:14

P: On més et fa mal? 00:14

M: Lumbars, sacre 00:15

P: Mmm 00:15

M: Tota l’esquena! 00:15

M: Estic fatal 00:15

P: D’acord, ara relaxaré aquesta musculatura 00:16

M: Sí, relaxa-la, està molt tensa 00:16

P: Primer cal seguir el trajecte de la musculatura amb les mans 00:16

P: Després, imprescindible fer-te petons a l’esquena 00:17

P: Seguir per la part posterior dels genolls i de les cuixes 00:17

M: Déu meu!!! 00:17

M: M’has posat a 100!!! 00:17

P: Et faig un petó als llavis, de tant en tant 00:17

P: Ostres, ja em dispares!!! 00:17
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M: I tu a mi! 00:18

M: I només imaginant el que escrius!!! 00:18

P: M’agrada fer-te petons a l’esquena 00:22

P: Des del coll fins al genoll, a poc a poc i molt suaument 00:22

P: I també et faig una mossegada suau, de tant en tant 00:22

P: Mare meva!!! 00:22

M: 100!!! 00:23

M: On anem a sopar el proper dia? 00:23

M: Canvio de tema perquè m’estic sufocant molt! 00:24

P: I jo!!! 00:25

P: Què et ve de gust? 00:25

M: No ho sé 00:26

P: Bé, pensem 00:26

M: Tria tu 00:26

P: D’acord 00:26

P: Penso llocs i te’n proposo un parell o tres 00:26

M: D’acord 00:26

P: Digue’m alguna cosa que et vingui de gust menjar 00:26

M: No ho sé, falta una setmana 00:27

M: Quan falti menys t’ho dic 00:27

P: D’acord!!! 00:28

M: A tu què et ve de gust? 00:28

P: Deixa’m rumiar-hi i t’ho dic 00:28

P: Ara vaig a dutxar-me, que estic sufocat! 00:28

M: Mare meva!!! 00:28

M: D’acord, tenim una setmana 00:29

M: Jo demà me’n vaig de viatge 00:29

M: Seré fora fins dijous de la setmana vinent 00:29

P: Ostres! Com és? 00:29

M: Me’n vaig a una trobada literària 00:30

M: Soc una de les escriptores convidades 00:30

M: És una mena de campament de literatura 00:30
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M: M’enduc el portàtil i escriuré des d’allà 00:31

P: Que bé! 00:35

M: Hi participo des de fa dos anys 00:36

M: Ens retirarem a una casa de camp 00:36

P: Tu sí que en saps!!! 00:36

M: I no sol haver-hi gaire cobertura 00:36

P: Vaja! 00:37

P: No ens podrem whatsappejar en deu dies? 00:37

M: Ho intentaré! 00:38

M: Com a mínim saludar-te al matí i a la nit 00:38

P: Encara que només sigui això, ja m’anirà bé 00:39

M: Som tan assenyats! 00:39

P: Som grans!!! 00:40

M: Va, va! 00:40

P: I el temps és relatiu 00:40

P: Relatiu a l’experiència vital 00:41

M: Encara no som grans, som vells i joves alhora 00:41

P: Hahaha! 00:42

M: Estem en trànsit 00:42

P: Som nosaltres!!! 00:42

M: Els mateixos de sempre! 00:42

P: Doncs tens raó 00:43

P: El temps passa per a algunes coses, no per a tot 00:43

M: El cor no entén de temps 00:44

P: Això sí que és cert!!! 00:44

M: Jo crec que sí 00:44

P: T’hauré de donar la raó 00:44

M: Com m’agrada!!! 00:45

M: Semblo més experimentada que tu!! 00:45

P: Mai he dit que no fos així 00:45

M: En segons quines coses 00:46

M: M’has ensenyat tu més que jo a tu 00:46
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P: Les coses importants me les ensenyes tu a mi 00:46

P: Aprenc més coses de tu que tu de mi 00:47

M: Digue-me’n una 00:49

P: Distingir entre el que és important i el que no... 00:49

P: Diferenciar el que és superficial del que és profund… 00:49

P: I el que és passatger del que és estable 00:49

P: Segueixo? 00:49

M: No, no cal, ja sé que vols dir-me 00:49

P: Anem a dormir, princesa!!! 00:49

M: Sí, anem-hi! 00:49

P: Ei, puc adormir-me amb la imatge dels teus peus, les cames i tota la teva 
esquena? 00:50

M: Si us plau! 00:51

P: Vens amb mi al llit? 00:51

M: Sense pensar-hi!!! 00:51

P: D’acord, doncs posa’t de bocaterrosa i despullada, si us plau 00:51

P: I et faig un massatge a l’esquena fins que m’adormi 00:52

M: Abans, deixa’m que et faci un petó als llavis i després segueixi pel 
coll i et mossegui el lòbul de l’orella 00:52

P: Em mates, ho sabies??? 00:52

M: I tu a mi! A dormir! 00:52
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A la Mila se li van fer interminables els dies que va passar al cam-
pament literari. El plaer que sentia quan es comunicava amb 
en Pol o quan era al seu costat era immens, només ell era capaç 

d’agitar així la seva ànima. Somiejava i es veia dalt d’un cavall de foc que 
galopava a la velocitat de la llum i frenava el temps, perquè els minuts 
passaven com dies i les hores com setmanes. Ja no suportava un dia més 
sense tenir notícies seves i va tornar a casa ansiosa per mantenir una 
conversa amb ell.

Mentrestant, en Pol havia planejat una sortida amb el seu veler, pen-
sant que es mereixien passar un cap de setmana junts, després de tants 
anys distanciats i sense saber que, en tot aquell temps, l’un portava 
l’altre en el seu cor. 

4 d’abril

M: Bona nit! 23:30

M: Ja he tornat a casa 23:30

P: Bona nit, princesa 23:30

P: Com t’he trobat a faltar! 23:31

M: I jo a tu!!! 23:31

M: Has pogut pensar en algun lloc per sopar? 23:31

M: O ho deixes a la improvisació? 23:31

P: Sí, he tingut una idea 23:31
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M: Explica’m… 23:31

P: He pensat que podíem agafar-nos aquest cap de setmana i sortir a 
navegar 23:31

P: Què et sembla? 23:31

M: Perfecte!!! 23:32

P: Et ve de gust? 23:32

M: Molt!!! 23:32

P: Podem navegar de Barcelona a Sitges 23:32

M: Sitges??? 23:32

P: Sí, vull portar-te a un lloc molt especial 23:32

M: On vols portar-me? 23:32

P: És una sorpresa 23:33

M: M’encanten les sorpreses, i si venen de tu, més 23:34

P: Fantàstic!!! 23:34

M: Només digue’m quina roba porto 23:34

P: Doncs, no sé, roba per navegar 23:34

P: Alguna cosa còmoda… 23:34

M: Podries concretar-ho una mica?, mai he navegat en primavera 23:34

P: No ho sé, samarreta de màniga llarga i pantalons 23:34

P: Porta també roba d’abric 23:35

P: Si pot ser impermeable, millor 23:35

P: Ah! I alguna cosa per sortir a sopar 23:35

M: D’acord! 23:36

P: I si vols, un banyador 23:36

M: Encara fa fred per a un bany 23:37

P: Porta’l per si de cas 23:38

M: Molt bé!! 23:38

M: I per sopar, portaré un vestit 23:38

P: M’agrada que vagis amb vestit!!! 23:38

M: O no, potser uns pantalons 23:39

P: Nooo!!! 23:39

P: Has dit que portaràs un vestit!!! 23:39
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P: Has d’anar amb un vestit 23:40

M: Doncs sí, em ve de gust anar amb vestit 23:42

P: Doncs ja està decidit 23:43

P: Vaja!!!! 23:45

M: Què passa??? 23:46

P: Que m’has dit que aniràs amb vestit 23:47

M: I? 23:47

P: Doncs que no paro de fer càbales!!! 23:49

P: M’agrada! 23:49

M: Per què fas càbales??? 23:49

P: Perquè em ve molt de gust veure’t amb vestit 23:49

M: No m’has vist mai amb vestit? 23:49

P: No ho recordo 23:49

P: I si amb pantalons estàs espectacular 23:50

P: Amb vestit, ja ha de ser l’hòstia!!! 23:51

M: És clar que m’has vist amb vestit!!! 23:51

P: Deu fer molt!!!! 23:52

M: Bastant! Gairebé vint anys 23:52

P: Doncs raó de més perquè et posis un vestit!!! 23:53

M: I tu, què et posaràs? 23:54

M: Jo també vull fer les meves càbales 23:55

P: Jo soc molt de poble 23:56

M: Va, va!!! 23:58

5 d’abril

P: Com quedem dissabte? 00:00

M: No ho sé… 00:00

P: Quedem al port? 00:01

M: D’acord 00:02

M: A quina hora? 00:02

P: Et sembla bé a les 10 h? 00:02

P: Ei, una cosa 00:02
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M: Digue’m 00:02

P: Que si pots… 00:03

P: Bé, si pots dir-me alguna cosa bonica 00:03

M: És clar! 00:03

M: Avui també ho necessites? 00:03

P: Sí 00:03

P: I tant que sí… 00:03

M: Ja m’ho imagino 00:04

P: I també m’agrada 00:04

P: No t’enganyaré 00:04

M: I fins i tot podria dir-te des de quan ho necessites 00:04

P: De debò? 00:04

M: Dimarts passat cap a les 14 h em vaig recordar de tu 00:06

M: Em vas venir al pensament 00:06

P: Explica-m’ho… 00:06

P: A aquella hora anava cap a la clínica 00:06

M: No sé per quina raó, em sentia trista 00:07

M: Notava un nus a la gola… 00:07

P: No estava gaire content, la veritat 00:07

M: Em vaig preocupar molt 00:07

M: I sabia que estava així per tu 00:07

M: No sé dir-te per què ho sabia 00:08

M: És possible que notés el teu estat d’ànim? 00:08

P: Crec que sí que el vas percebre 00:09

P: Baixava trist 00:09

M: Déu meu! 00:09

P: Donant-li voltes al cap 00:09 
M: Doncs notava fins i tot nàusees 00:09

P: Nàusees? No! 00:10

M: Sí, com l’estómac regirat, afectat 00:10

P: Bé, mal cos sí, però nàusees no 00:11

M: Bé, jo ho vaig interpretar com nàusees 00:11
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P: Tenia l’estómac regirat 00:11

M: Ganes de vomitar alguna cosa que no vols empassar-te 00:12

P: Sí, això és cert 00:12

M: I sentia que necessitaves parlar amb mi 00:12

P: Això em va passar durant la guàrdia 00:12

P: Tenia l’estómac regirat 00:12

P: De matinada 00:13

M: No pots evitar-ho, ho noto tot de tu i tu de mi 00:13

M: I què et va passar? 00:13

P: No ho sé, estava fent la guàrdia amb l’estómac regirat 00:14

M: Quarks 00:14

P: Estava a punt d’escriure això mateix 00:14

M: Estem entrellaçats, notem el que ens passa 00:14

P: Que bonic! 00:14

M: Sí, és bonic 00:14

P: Espera’t, que em fico a la dutxa 00:15

M: Ja m’has posat nerviosa! 00:15

M: Quan un està trist, l’altre ho nota 00:15

P: Ja està! 00:19

P: Endevina què pensava mentre em dutxava!!! 00:19

M: A veure, deixa que ho endevini… 00:25 
M: Que m’ensabonaves l’esquena 00:25

P: Hahaha! 00:25

M: Sí? 00:25

M: De debò? 00:25

P: Així va començar el meu pensament!!! 00:26

M: Mare meva!!! 00:26

M: Jo també em vaig sentir trista 00:26

M: I era perquè tu ho estaves 00:26

P: Bé, és que porto una temporada així 00:27

P: Però cal tirar endavant 00:27

M: Sí, però potser necessites parlar 00:27
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P: Aquest cap de setmana parlem 00:28

M: Si puc ajudar-te, ho faré encantada! 00:28

P: I també puc ensabonar-te l’esquena!!! 00:28

M: Nooo!!! 00:28

M: A més, m’excitaràs!!! 00:29

P: També és veritat!!! 00:29

P: Vaja, me n’anava al llit amb aquesta imatge 00:30

M: Aquest cap de setmana parlem, ens fem petons i carícies 00:30

M: És un bon pla! 00:30

P: Bé, però em fico al llit amb el gel i la imatge de la teva esquena, d’acord? 00:30

M: D’acord!!! 00:30

M: A això no m’hi puc negar! 00:30

P: Bona nit, princesa 00:31

P: Et veig molt aviat!!! 00:31

M: Sí! 00:31

P: Tinc ganes de veure’t! 00:31

M: I jo a tu! 00:31

M: No sé si el que t’he dit és bonic 00:31

P: És clar que és bonic, sentir aquesta connexió amb tu és molt bonic!!! 00:33

M: Petons 00:33

P: Bona nit, princesa, una altra vegada 00:34

M: Bona nit, ets el meu príncep!! 00:38

P: M’emporto el gel!!! 00:38

P: Al llit, vull dir 00:38

M: D’acord, jo et deixo tota la meva esquena 00:39

M: Perquè em facis petons 00:39

M: I m’acariciïs 00:40

P: I puc fer-ho fins que m’esgoti? 00:40

P: I puc mossegar-te suaument, molt suaument 00:40

M: I també et deixo els peus 00:40

P: I les cames? 00:40

M: És clar! Si us plau! 00:40
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P: I el coll??? 00:41

M: Ufff!!! 00:41

M: Zona molt perillosa, el coll 00:41

P: Em sembla que me’n vaig a dormir 00:41

P: Que ja m’estic posant molt malament 00:41

M: I jo també!!! 00:41

P: Aquesta nit vaig jo al teu llit 00:42

M: Entesos! 00:42

M: T’espero, porto posat un pijama sexy 00:42

P: Vaja!!! 00:42

P: Em fas posar més malament encara!!! 00:42

M: Hahaha! 00:43

P: Bufff! 00:43

P: Anem al llit 00:43

P: Ja pots anar-te preparant, perquè aquest cap de setmana et seduiré de 
debò!!! 00:43

M: Ja ho sé, ho tinc assumit 00:44

M: Però vull que sigui com en el meu somni 00:44

M: No vull tenir pressa 00:44

M: I vull dormir al teu costat després 00:44

P: Que no t’estranyi que saltin espurnes entre nosaltres 00:44

P: És el que té això de carregar piles així! 00:44

M: No m’estranya, ho dono per fet 00:45

P: Genial!!! 00:45

M: Sé molt bé el que vull! 00:45

M: El somni i les sensacions… 00:46

P: Doncs fet!!! 00:46

M: Bona nit 00:46

M: Ves a dormir!!! 00:47

P: Ara hi vaig!!! 00:47

M: Bé, vine!!! 00:47

P: Posa’t el pijama sexy!!! 00:47
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M: Sí, sí 00:47

M: Bon dia! 09:16

P: Bon dia, princesa! 09:16

P: Em podràs fer un favor dissabte? 09:16

M: I tant! 09:17

P: He comprat el teu llibre per a la filla d’un amic 09:17

P: L’hi podràs dedicar? 09:17

M: Per què no me n’has demanat un? 09:18

M: Te l’hauria portat 09:18

P: El vaig comprar fa dies! 09:18

M: Doncs torna’l!!! 09:19

M: Dissabte et porto el llibre dedicat! 09:20

P: No, no el torno, volia comprar-ne un fa temps 09:36

M: La propera vegada, demana-m’ho i et porto un llibre 09:37

M: I a més dedicat! 09:37

P: D’acord! 09:38

P: A mi pots dedicar-me tot el que vulguis 16:02

M: Et dedicaré un cap de setmana en exclusiva!!! 16:03

P: Genial!!! 16:06

P: Bona nit, princesa!!! 23:40

P: Ens veiem demà al port 23:40

M: Bona nit, príncep 23:48

M: Sí, fins demà 23:48
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Dissabte 6 d’abril, a punta de dia ja es preveia que la jornada 
seria molt assolellada. L’univers va tornar a premiar els amants 
buidant el camí d’obstacles i impediments. Eren tres quarts de 

deu quan la Mila arribava al port. En Pol la va ajudar a saltar de l’em-
barcador a la coberta del veler. Mentre ella s’acomodava, ell desancorava 
i realitzava les maniobres oportunes per conduir el veler fora del port 
de Barcelona. 

—Mila, acosta’t i agafa un moment el timó, si us plau.
—De seguida!
—Necessito hissar les veles.
Un cop mar endins, en Pol va desconnectar el motor i va desplegar 

les veles perquè el vent propulsés el veler.
—Quin descans! El soroll del motor és una mica molest. Vull que 

sàpigues que no sé com es condueix un vaixell. —La Mila va agafar 
fortament el timó amb les seves mans, mentre en Pol tibava els cables 
de les veles.

—Tu només agafa el timó i col·loca’l en la mateixa posició. Acabo de 
seguida amb les veles.

—D’acord, però no em culpis si en comptes d’arribar a Sitges arri-
bem a Menorca. —La Mila i en Pol es van mirar als ulls i es van posar 
a riure sonorament.

—No et preocupis, anem en la bona direcció. I avui tenim sort, bufa 
un vent de l’est de dotze nusos.

—I això què vol dir?
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—Doncs que és el millor vent per navegar, i a més hi ha bona mar. 
Tot a favor nostre, com si estigués preparat. Amb tu sempre tot és posi-
tiu. —Va marcar la ruta a la carta nàutica continguda en el Plotter GPS, 
va deixar obert el canal de ràdio de seguretat internacional i va accionar 
el pilot automàtic—. Bé, ja estem navegant rumb a Sitges.

—A quina distància ens trobem de Sitges?
—A unes 22 milles nàutiques.
—M’ho pots traduir a quilòmetres?
—Sí, han de ser uns 39 quilòmetres.
—Vaja, és poc. Hi arribarem aviat, oi?
—Sí, hi arribarem cap a la una.
—Què? Estarem tres hores navegant? 
—Sí, més o menys. Tens algun problema? Et mareges?
—No. Mentre estigui a coberta no em marejo. Ja veurem quan baixi 

després a cabina. Fa mitja hora que m’he pres una Biodramina, per si de cas.
—Fantàstic, podries fer cafè?
—A les seves ordres, capità! El grumet Mila baixa a la cabina a fer-li 

un cafè. 
—Ets un grumet molt atractiu, perquè ho sàpigues.
—Vaja, vaja, senyor capità, ara no intenti seduir-me, que estic com-

plint amb el meu deure. Deixi-ho per a més tard.
—No et prometo res. Ja et vaig dir que et seduiria de debò, i aquí no 

pots escapar-te per cap banda. Si no és que vols tornar nedant. 
La Mila va baixar un moment a la cabina amb la intenció de fer cafè, 

però no va trigar gaire a tornar a coberta.
—M’he marejat baixant a la cabina! Començo a tenir suors fredes i 

nàusees. —deia a en Pol, somrient i amb el rostre pàl·lid.
—Ostres! Ja baixo jo a fer el cafè. Tu situa’t al centre de la coberta, 

mirant a l’horitzó, a un punt fix del mar, i no canviïs de postura fins 
que et marxi el mareig. I no tanquis els ulls ni abaixis el cap, perquè et 
marejaràs més!

—D’acord. —La Mila va obeir al peu de lletra i sense dubtar-ho les 
indicacions d’en Pol i, de mica en mica, a mesura que passava el temps, 
es va començar a trobar millor. En Pol es mantenia al seu costat, sense 
deixar de vigilar timó i comandaments.

—Per què passa això?
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—Es diu cinetosi, mareig per moviment. El teu cervell rep senyals de 
l’orella interna, que és on es detecta el moviment, i no li quadren amb 
el que està veient.

—Doncs no sabia que es passés tan malament. Ja ha passat més 
d’una hora i ara sembla que començo a remuntar.

—Bé, la Biodramina ha fet efecte i el teu cos ja s’ha acostumat al vaivé.
—Això és meravellós! Només sento el vent, el mar i les gavines. Vaja! 

Això sí que és llibertat. 
La Mila continuava asseguda al centre del veler, a prop de la vora de 

la proa. Es va quedar una estona absorta observant l’horitzó, perdent-se 
en un vel d’aigua i de cel blau que es confonia a la llunyania.

—Sí, això és una passada. Ara és quan comença el més bo. —En Pol 
li va fer un petó als llavis i la va envoltar amb el braç dret. Es van quedar 
en silenci i, de tant en tant, s’intercanviaven carícies i petons, gaudint 
dels sons propis de la mar i de la navegació.

—Et trobes millor?
—Amb aquests petons que em fas m’he recuperat del tot.
—Si vols m’apropo a la costa, ens aturem una estona i et banyes, així 

també et marxarà el malestar.
—No, no, continuem navegant. I segueix fent-me petons i acariciant-me.
—Entesos, tu manes.
—A quina distància estem de la costa?
—Normalment es navega a 2 o 3 milles.
—Que traduït a quilòmetres són…
—4 o 5.
—On anem a dinar?
—És una de les sorpreses del dia. No et revelaré tot el que t’espera.
—Hi ha més d’una sorpresa? Doncs no faré més preguntes.
—Ja ens queda una hora de navegació. Avisaré la gent del port de 

Sitges. —Va sintonitzar amb el canal de ràdio del port—. Port d’Aigua-
dolç, Aiguadolç, Aiguadolç, aquí Goleta Acqua 84, Acqua 84, Acqua 
84 sol·licitant entrada i amarratge. 

Una veu, a l’altre costat de l’emissora de ràdio no va trigar a contes-
tar, donant-li instruccions.

—Sempre s’avisa una hora abans d’arribar?
—Ara sí, perquè és primavera, no és temporada alta i hi ha amarratges 



284

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

disponibles. En els mesos d’estiu s’avisa amb més antelació.
—I per què repeteixes tres vegades el nom del port i el del teu veler?
—És el protocol. No ho sé, sempre es fa així.
—I per què hem d’esperar-nos a la benzinera del port?
—Perquè és a l’entrada, on podem esperar el mariner que vindrà a 

indicar-nos en quina palanca i quin amarratge atracarem el veler.
—Vaja! No ho sabia.
—T’agrada molt fer preguntes, ho sabies? —Li va dir en Pol en to 

de broma.
—Sí, això sí que ho sabia. Es diu deformació professional. 
Van tornar a somriure sense deixar de mirar-se als ulls.
Quan van arribar al port de Sitges, van desembarcar i van anar a passejar 

pels carrers de la ciutat. En Pol va agafar la Mila per l’espatlla, envol-
tant-la amb el seu braç dret, i ella va fer el mateix a l’altura de la seva 
cintura. Durant una estona, van passejar abraçats i després es van agafar 
de les mans, mostrant-se orgullosos del que sentien l’un per l’altre. Ha-
vien recuperat la seva història inacabada i se sentien molt bé exhibint en 
públic l’amor que es tenien. En Pol va dirigir tranquil·lament els passos 
de la Mila fins a un restaurant amagat al nucli antic. Havia reservat una 
taula al jardí i feia un sol esplèndid. Les quatre parets mantenien el re-
cinte a una temperatura agradable i alhora el protegien del vent. 

Durant el dinar van conversar animadament sobre les seves vides. 
Sempre els quedaven anècdotes per explicar-se i detalls per contrastar i, 
quan ja havien pres un parell de copes de vi, es van atrevir a parlar de la 
seva relació i del seu futur com a parella.

—Què faràs quan et jubilis, Mila?
—Què! Bé, encara em queden uns quants anys, no et sembla? Tot i 

que, ben mirat, no vull jubilar-me, jo moriré treballant, exhalaré el meu 
últim alè escrivint en el meu llit de mort.

—Vull adoptar-te, Mila. —En Pol va encletxar les cames de la Mila 
amb les seves per sota la taula.

—Com dius? —A la Mila li va encantar el seu gest afectuós i seguia 
impressionant-se amb les mostres espontànies d’amor devot.

—Mila, jo no sé a què em dedicaré quan em jubili, per això vull 
adoptar-te. M’agradaria tenir-te al meu costat i recuperar el temps per-
dut. Vull estar amb tu els anys que em queden de vida, vull gaudir de tu.
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—Vaja! Vols ser el meu últim amor? 
—Sí. Vaig ser el primer i vull ser l’últim.
—Mai m’havien fet una proposició així, et prometo que l’estudiaré. 

—La Mila somreia amb aire d’incredulitat.
—T’estic parlant molt seriosament. Què faràs quan et jubilis?
—No ho sé, Pol. —La Mila va deixar de somriure i li va llançar una 

intensa mirada—. Això és com la cançó: «ya sé todo de tu vida y, sin 
embargo, no conozco ni un detalle de ti». No ho sé, ja t’ho he dit, tot 
això em fa vertigen i em sobrepassa, mai m’havia passat res igual. 

—Nosaltres mai avancem, sempre ens quedem aquí, a les portes.
—Doncs avancem a poc a poc. Tanta pressa tens?
—Soc molt impacient.
—Doncs hauràs d’aprendre a ser pacient. Ja ho saps, diuen que les 

coses bones es fan esperar.
—Porto gairebé vint anys esperant, sempre soc el que espera.
—I què és el temps per a nosaltres? 
—Tens raó.
—No ens atabalem, coneguem-nos millor i assegurem-nos que això 

és el que realment volem, encara que ens calgui una mica més de temps.
—Bé, anem a veure la segona sorpresa del dia.
—Sí, si us plau, em tens molt intrigada!

La següent sorpresa que en Pol havia preparat per a la Mila era una immer-
sió submarina. Un catamarà amb una plataforma elevadora els va recollir 
al port. El monitor que els acompanyava, a qui deien afectuosament Xis-
co, era un jove de vint-i-pocs anys, que semblava tret d’una pel·lícula de 
Hollywood: ros, amb els cabells arrissats, ulls blaus i pell morena de les hores 
que es passava al mar. En Xisco els va ajudar a posar-se l’equip de busseig 
mentre navegaven mar endins, fins a ancorar a poques milles de la costa, 
davant d’una de les platges. La Mila, en Pol i en Xisco es van llançar a 
l’aigua i van bussejar a dos metres de profunditat, en una zona segura on 
es veia el fons sorrenc. De tant en tant, apareixien praderies de posidònia, 
una planta aquàtica endèmica de la Mediterrània que, segons els havia ex-
plicat en Xisco abans de la immersió, patia danys irreversibles que podien 
conduir-la a l’extinció. Amagada a les praderies de posidònia, van trobar 
una àmplia i variada fauna marina: estrelles i eriçons de mar, crustacis i 
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cucs que es nodrien de la planta. De tant en tant, en Xisco els cridava 
l’atenció perquè observessin algun pop mimetitzat amb el seu entorn i 
les ostres que fabricaven el nacre. La posidònia també atreia molts peixos 
que s’alimentaven de crustacis, eriçons i mol·luscs que habitaven pels 
voltants. Uns quilòmetres mar endins, la profunditat augmentava de ma-
nera vertiginosa i ja no es distingia el llit marí. En Xisco els va conduir 
cap a una petita cala resguardada de l’onatge, uns quants metres més pro-
funda i a prop de la costa, perquè poguessin observar la part submergida 
dels penya-segats i el bosc de plantes submarines que la cobria. Quan ja 
estaven a punt de pujar a la superfície, en Pol va veure de lluny, a l’altra 
banda de la cala, el que semblaven unes restes de fusta, enfonsades en el 
fons sorrenc, i li van cridar molt l’atenció. Va fer senyals a la Mila i a en 
Xisco perquè el seguissin. Quan van arribar al lloc, la Mila i en Pol van 
comprovar que realment es tractava de les restes d’una barca posada al 
llit marí i, uns metres més al fons, van observar atònits un piano de paret 
que descansava ancorat al costat de les roques del penya-segat. Quan van 
pujar a la superfície, en Xisco els va explicar una increïble història que va 
atreure molt l’atenció de la Mila.

—Sí, és cert, hi ha un piano enfonsat a l’aigua —els va confirmar. 
—I com va acabar a l’aigua? —va preguntar la Mila.
—És una llarga història. 
—Soc tota orelles.
—És que ella és escriptora, segur que li interessa. —va aclarir en Pol, 

assenyalant la Mila amb el dit.
—El piano pertany al propietari de Can de l’argent, una taverna 

molt famosa d’aquí. —En Xisco va dirigir la mirada cap a la Mila —. 
Si t’interessen aquesta mena d’històries, t’aconsello que passis per la 
taverna aquest vespre. Allà te n’explicaran moltes més.

—M’agradaria. —La Mila va mirar en Pol amb ulls àvids.
—Fet!, després de sopar hi anirem, t’ho prometo.
—Però, com ha arribat el piano fins aquí? —va preguntar la Mila.
—Doncs això va passar fa uns quaranta anys, més o menys. En una 

nit de borratxera, el propietari del bar, el seu germà pintor i un pianista 
amic d’ells van col·locar el piano en una barca i es van disposar a por-
tar-lo fins l’altra vora, prop de la casa de la Dàlia, l’estimada del pintor. 

—Quina història més encantadora!
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—Bé, no sé què dir-vos. A pocs metres de la vora, les fustes de la 
barca van cedir pel pes del piano i aquesta es va trencar. El piano i les 
restes de la barca es van enfonsar i la marea ho va transportar tot fins 
aquí, justament on ho heu vist, i des d’aleshores són allà.

—I el pintor va aconseguir la dona que estimava?
—Sí, ella es va acabar casant amb ell.
—M’encanten aquestes històries.

El catamarà els va deixar al port quan començava a fer-se fosc. El se-
güent pla d’en Pol era portar la Mila a sopar a un exquisit restaurant 
de cuina d’autor i, com li havia promès, acabar la nit prenent l’última 
copa a Can de l’argent. Els va costar trobar la taverna perquè es trobava 
amagada en una cantonada entre dos carrers estrets del barri antic. El 
nom de l’establiment apareixia a la porta d’entrada, al costat d’una pla-
ca commemorativa de color daurat, que reconeixia la fama i el prestigi 
que la taverna havia donat a la ciutat. 

En traspassar el llindar de l’entrada, la Mila va tenir la impressió 
d’haver viatjat en el temps. En un espai reduït, tot just tres metres de 
llarg per dos d’ample, s’acumulava una quantitat ingent de records 
d’èpoques passades i més recents. La barra de bar, situada a la dreta de 
l’entrada, estava revestida de rajoles de color blau cobalt, tret de les dues 
files centrals, que destacaven sobre les altres per estar decorades amb 
setze rajoles de fons blanc i amb dibuixos que representaven una festa 
tradicional. A sobre de la barra hi havia exposat un extens assortiment 
de tapes i barquetes, que la gent anava agafant a pler. Enfront de la barra 
s’alineaven en paral·lel cinc taules i les seves quatre cadires, i al fons de 
la taverna encara hi havia cabuda per a tres taules altes, sense cadires 
ni banquetes, que només servien de suport i per deixar-hi begudes i 
menjar. A l’esquerra de les taules altes encara es distingia el buit que havia 
ocupat abans el piano de paret que ara reposava al fons del mar. Les parets 
de la taverna estaven pràcticament empaperades de fotografies, entre les 
quals destacaven les de la vila de Sitges i les de personalitats que havien 
passat per allà. Hi havia tants quadres exposats al prestatge que sostenia 
la paret del fons que era fàcil perdre’s entre somnis mirant-los. Mentre el 
taverner, un home baixet i amb els cabells blancs, els saludava a l’entrada, 
en Pol i la Mila van seure a l’última taula del fons, situada a la cantonada 
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que hi havia davant de la porta de sortida. Al cap de pocs minuts de ser 
a la taverna, es van fixar en una parella d’edat avançada que ocupaven 
la primera taula, just a la banda de la porta d’entrada. L’home estava 
repassant un cercle de foc que havia pintat en un llenç en blanc i la dona 
l’observava amb una mirada dolça i atenta.

—Aquest bar té molt d’encant —deia la Mila a en Pol, sense deixar 
d’observar els quadres i les fotografies de les parets.

—Fixa’t, aquest deu ser el pintor i la senyora que l’acompanya deu 
ser la seva esposa —comentava en Pol mirant cap a la taula de l’entrada.

—Quina estampa tan dolça! Ell pinta i ella va tirant esprai secant a 
les pintures i les col·loca al prestatge. Així queden exposades al públic 
que entra a la taverna.

—És la seva dona i la seva ajudant.
—Ara un quadre costa 20 € i demà estarà en una subhasta venent-se 

per una milionada. Així és l’art!
—Escolta, Mila, volia dir-te una cosa. L’altre dia vaig estar pensant 

una altra vegada en això nostre. Després de saber que l’Adrià et va dir 
que no m’interessaves i que va ser la raó per la qual et vas fer enrere, vaig 
recordar que jo també vaig tenir una raó per la qual em vaig fer enrere. 
Mira, t’he de confessar que no em vaig llançar per tu perquè, en aquella 
època, l’Albert era molt popular i anava dient a tothom que estava ena-
morat de tu, i això em va cohibir. 

—Sí, a l’Albert li va anar molt bé aquesta estratègia d’espantar-me 
les conquestes amoroses, però no va comptar que algun dia pogués mar-
xar de la ciutat.

—Jo en aquell moment ho estava passant molt malament. Després 
de la mort de l’Eric m’havia quedat una mica despenjat de tot i de tots. 

—Va haver de ser molt dur veure morir el teu millor amic tan jove. Sé 
que ho vas passar molt malament quan va morir. Ho sé perquè vas passar 
la nit amb mi. I quan em vas explicar que era mentida el que em va dir 
l’Adrià, et confesso que em vaig emprenyar molt. —La Mila va deixar 
caure la seva bossa a terra amb ràbia i en Pol la va observar sorprès.

—Vaja! Quin cop que acabes de donar a la bossa.
—És que l’Adrià es va passar bastant, va ser molt manipulador. I el 

que va fer amb mi llavors ara té un nom: assetjament.
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—Ja, es va aprofitar de la situació. Després de la mort de l’Eric, vaig 
estar anant amb el seu germà Jan. Però no aconseguia estar bé i, llavors, 
em vaig buscar altres ambients on m’acceptessin i em trobés a gust.

—Em sap molt greu. Mai vaig pensar que t’afectés fins a aquest 
punt, va haver de deixar-te un buit difícil d’omplir.

—Sí, un gran buit. Bé, no parlem de coses tristes, ara.
—D’acord, deixem el passat i centrem-nos en el present.
—Mila, jo encara segueixo sentint el mateix per tu, no em cansaré de 

dir-t’ho. No et deixaré, mai ho faré.
—Ets un amor, ho sabies? —La Mila va segellar els seus llavis amb 

un delicat petó—. Ei, ja que som aquí, què et sembla si esbrinem més 
coses sobre aquesta parella tan encantadora?

—Sí, vejam si tenim sort i ens expliquen més històries com la del 
piano.

Van estar parlant amb diverses persones que coneixien bé els germans 
Bisset: Bastian, el pintor, i Dominique, l’amo del bar. Els seus pares eren 
francesos, però ells havien nascut a Sitges. Els dos germans havien here-
tat una gran fortuna del seu pare, un talentós enginyer que es va fer ric 
quan va patentar una màquina de filatura que ell mateix havia inventat i 
que permetia que els fils no s’entrelliguessin al teler. Aquest alleujament 
econòmic va animar en Dominique, el germà petit, a obrir la taverna, i 
en Bastian, a dedicar-se a les seves dues grans passions: la Dàlia i la pin-
tura. El Bastian estava enamorat des que era un adolescent de la Dàlia, 
una bella dona que va aconseguir una plaça de policia local al municipi. 
En aquella època no era habitual que una dona realitzés feines d’home, 
i com que era tan bonica, en Bastian anava boig per infringir les normes 
de circulació només per veure-la. Una nit de borratxera, en Bastian va 
convèncer en Dominique i el seu amic pianista, en Joan, perquè em-
barquessin amb un piano i l’acompanyessin a declarar el seu amor a la 
Dàlia. El que va passar després, ja ho sabien.

Després d’escoltar aquella història d’amor captivadora i alhora extrava-
gant, en Pol i la Mila van decidir marxar, i abans d’aixecar-se, van tornar 
a fer-se un petó apassionat, sense adonar-se que en Bastian feia estona 
que els observava. Quan estaven a punt de sortir, el pintor els va cridar 
per dir-los que els havia pintat fent-se un petó. Els artistes solen copsar 
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la llum que desprenen les persones enamorades i en Bastian no va voler 
desaprofitar l’ocasió d’immortalitzar la bellesa d’aquell amor en tota la 
seva esplendor. El va plasmar en un llenç, que havia començat unes hores 
abans, per compartir-lo amb la resta de la gent, de la mateixa manera 
que havia fet amb tots els bells moments que la vida li havia regalat. En 
Bastian havia pintat la Mila i en Pol fent-se un petó com dos adolescents 
d’aspecte angelical, simbolitzant la puresa i la innocència amb la qual 
mostraven el seu amor davant del món. Els adolescents es feien un petó 
envoltats d’un cercle de foc, que representava la passió i la forta atracció 
que sentien l’un per l’altre. El pintor no va saber explicar-los per què els 
havia pintat com dos adolescents tancats en un cercle de foc. I la Mila, 
per no deixar-lo amb el dubte, li va desxifrar l’enigma i li va dir que havia 
copsat l’essència perquè s’estimaven de manera apassionada des que eren 
pràcticament uns nens. En Pol va insistir unes quantes vegades a pagar-li 
el quadre, però en Bastian es resistia a cobrar-li res, al·legant que un amor 
que neix a una edat tan primerenca, quan res no condiciona l’ànima, és el 
més autèntic de tots i no té preu. Aquell home s’havia contagiat de l’afec-
te que es transmetien perquè s’havia reconegut en ells. En Pol i la Mila, 
molt agraïts, es van acomiadar d’en Bastian i de la Dàlia, i se’n van anar, 
caminant en direcció al port.

—Queda’t tu amb el quadre —va dir en Pol.
—No, queda-te’l. Hi insisteixo. 
—D’acord. El guardaré en un calaix amb clau, només per a mi. Així, 

cada vegada que el miri, recordaré el petó que m’has fet.
—Quina passada, que intuïtius que són els pintors! M’ha posat els 

pèls de punta.
—I a mi. Què et ve de gust fer ara, Mila? 
Aquella nit s’havia transformat en pura màgia i tots dos tenien la 

sensació que havien sortit d’aquell quadre per convertir les seves vides 
en el somni que compartien.

—Doncs m’agradaria tornar-te a fer un petó als llavis.
—Però aquí, al carrer?
—Bé, si podem estar a soles, molt millor.
—Doncs llavors anem al vaixell.
—D’acord, anem al vaixell —va dir la Mila mentre li llançava una 

seductora mirada.
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Tocaven les deu al rellotge del campanar de l’església quan van entrar a 
la cabina del veler. En Pol es va estirar al sofà i va convidar la Mila a fer 
el mateix. La llum de la lluna que entrava per la finestra il·luminava l’in-
terior del vaixell. Gairebé en la penombra, van començar a fer-se petons 
dolçament i, a poc a poc, amb més entusiasme. De tant en tant, la Mila 
frustrava els impulsos d’en Pol, i a aquest li semblava bé perquè aquest 
cop no tenia la intenció de frenar-se. Combinaven els petons amb carí-
cies per tot el cos, i lentament es va anar alliberant en ells una cascada 
de plaer, gairebé de frenesí. Van tornar una altra vegada a perdre’s en el 
seu particular jardí de les delícies, elevant-se fins al mateix cel estrellat, 
per tocar-se l’ànima amb la punta dels dits. En Pol va anar despullant 
amb molta cura i sensibilitat algunes parts del cos de la Mila. Acaricia-
va amb els llavis els seus pits, com si estigués bevent d’un licor diví, 
amb l’ànim de saciar la seva intensa set, però no ho aconseguia, cada 
vegada en volia més i més. Enmig d’aquella atmosfera de gaudi, en Pol 
es va atrevir a acariciar el centre del cosmos de la Mila, i fent-ho la va 
transportar a una altra dimensió. La Mila va voler fer el mateix amb 
ell, però en Pol va frenar tots els seus intents, ell només volia veure-la 
gaudir a ella, volia veure-la arribant al clímax sense perdre de vista el 
seu rostre i, sobretot, la seva mirada. La mirada assedegada, impacient 
i enamorada que la Mila li dedicava cada vegada que fregava el cel 
avivava l’ànim d’en Pol. Quan la Mila va tocar el firmament la tercera 
vegada, va retirar les mans d’en Pol, que va frenar els seus impulsos 
i es va asseure a l’altra punta del sofà, lluny de la Mila. Necessitava 
prendre alè, perquè no podia aguantar més les ganes d’entrar al seu 
humit i deliciós interior.

—He respectat el teu desig Mila, he parat abans d’arribar fins al fi-
nal. Jo també vull fer l’amor amb tu com em descrivies en el teu somni 
—li deia amb un semblant molt seriós.

—Sí, jo també vull fer l’amor amb tu com ho vaig veure en el meu 
somni. Ho sento, disculpa’m, tot això em sobrepassa per moments i 
necessito anar amb més calma. 

—I jo en tinc prou només de tenir-te al meu costat. I si em mires 
d’aquesta manera, no necessito res més.

—Déu meu! Estàs anant de debò, oi? Això no és una aventura de dos 
dies, és una cosa molt especial. —La Mila li va acariciar la cara amb la 
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mà i li va fer un petó als llavis. El petó els va tornar a excitar, però tots 
dos es van contenir.

—El que sento per tu és molt profund. És clar que em prenc molt 
seriosament això que em passa amb tu! —En Pol la mirava desitjós que 
la nit no s’acabés mai.

—Quina hora és, Pol?
—Les dues de la matinada. Vols que anem cap a casa?
—Sí, si us plau, anem-nos-en.

Sota el cel d’una nit oberta van navegar sense abandonar la coberta 
del veler. Al costat del timó, abraçats i abrigats per una manta, amb 
l’escalfor dels seus cors, observaven el joc de llums del firmament. De 
tant en tant es feien un petó i s’intercanviaven carícies. A les cinc de la 
matinada de diumenge arribaven a port i s’acomiadaven amb un petó 
afectuós als llavis. A tots dos els va costar molt separar-se. Un cop a 
casa, abans d’anar a dormir, en Pol va enviar a la Mila un últim missatge 
quan un nou dia començava també per a ells.

7 d’abril 

P: Bona nit, princesa meva! 06:06

M: Bona nit, estimat Pol! 06:15

P: Bon dia 10:30

M: Bon dia 10:52

M: Com estàs? 11:01

M: Has pogut descansar? 11:01

P: Una mica 11:02

P: I tu, com estàs? 11:02

M: Molt bé! 11:02

M: Però no he aclucat l’ull!!! 11:02

P: Per què??? 11:03

M: Soc molt feliç! 11:03

P: I això com és? 11:03

M: Doncs perquè he estat amb tu! 11:03
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P: Petons, princesa!!! 11:03

M: Em capgires! 11:04

P: Més petons, princesa!!! 11:04

M: La poca estona que he dormit ho he fet amb tu 11:05

M: Tenia el teu rostre al cap tota l’estona! 11:05

P: Vas estar a gust? 11:06

M: Molt! 11:07

P: No em vaig fer pesat? 11:07

M: Gens ni mica! 11:07

M: I tu, vas estar a gust? 11:07

P: No em vas veure la cara??? 11:08

M: Sííí! 11:09

M: I tu no vas veure la meva? 11:09

P: La tinc gravada al cap 11:10

M: Em deixes bé i malament alhora! 11:10

P: Per què? 11:11

M: Ara em passo uns quants dies trobant-te molt a faltar 11:19

M: Fins que em passa una mica 11:19

P: Jo no em trec del cap la teva mirada!!! 11:32

P: M’encanta!!! 11:33

M: Petons 11:36

P: Com estàs? 17:04

M: Malaltona 17:04

P: Com? 17:04

P: No fotis, et trobes malament? 17:04

M: Malalta d’amor! 17:05

P: Pensava que estaves malalta de veritat! 17:05

M: Aquesta malaltia també és real! 17:06

M: Perquè ens entenguem, estic als núvols!!! 17:06

P: Hahaha! 17:06

M: I tu? 17:07

P: Al·lucinant!!! 17:07
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P: I el teu somni es va mantenir!!! 17:07

M: Sí, és veritat, només van ser carícies, encara que molt profundes 17:07

M: Per què vas marxar del meu costat i et vas asseure a la punta del 
sofà? 17:07

P: Perquè o m’allunyava de tu o perdia els papers del tot! 17:08

M: Sí, vam descansar una mica 17:15

M: I després gairebé ens vam tornar a embolicar 17:15

P: La culpa és teva!!! 17:15

P: Ets irresistible i jo soc feble!!! 17:15

M: Ara entens per què no em poso vestit, oi? 17:16

P: Doncs no ho entenc, m’agrada, m’agrada, m’agrada!!! 17:16

M: És broma 17:16

M: Tu també ets irresistible per a mi!!! 17:16

M: Sempre que et veig, em venen ganes de fer-te un petó 17:17

M: Però tu em fas esperar 17:18

P: No t’entenc? 17:19

M: Que jo et faria un petó només veure’t 17:19

P: És que així em faig l’interessant!!! 17:19

M: Ja, això és el que fas 17:19

M: Doncs jo perdo el control!!! 17:20

P: Doncs estàs preciosa sense control!!! 17:20

M: Tu ja pots fer-te l’interessant 17:21

M: Que jo tinc paciència i acabo fent-te un petó 17:21

P: No has d’esperar!!! 17:21

P: Pots agafar el que vulguis en el moment que vulguis! 17:21

M: Fantàstic, et prenc la paraula 17:21

P: Petons, princesa!!! 23:28

M: Hola! 23:29

P: Estic molt enfeinat, només volia enviar-te petons 23:30

M: Gràcies!!! 23:31

M: Bonic detall! 23:31
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  Videotrucada perduda de Pol a les 23:35 h

M: M’has fet una videotrucada?? 23:35

M: O ha estat un error? 23:35

P: Error, no puc parlar amb tu ara 23:35

P: És egoisme pur de Dawkins 23:35

M: El gen egoista 23:36

P: Sí 23:36

M: Tot això ho fas per tu 23:36

P: O per tu!!! 23:37

P: Per una mirada teva 23:37

P: Bona nit, princesa 23:38

M: Bona nit, Pol 23:38

8 d’abril 

P: Bon dia, princesa!!! 10:25

M: Bon dia!!! 12:56

M: M’agrada que provoquis en mi aquesta mirada que t’encanta! 12:56

P: És que és una passada, de veritat!!! 13:35

M: Sentir el que vaig sentir és una passada! 14:18

P: La teva mirada és complicitat, és quark! 14:38

M: Jo encara estic tremolant d’emoció!!! 15:38

P: Per cert, no sé què donaria per aquesta mirada teva!!! 15:41

M: No et demanaré res 15:42

P: Doncs vull aquesta mirada!!! 15:43

M: Doncs per a tu!!! 15:43

M: Te la regalo! 15:43

M: Mare meva! 15:44

M: Quin parell de ximples! 15:44

P: És veritat!!! 15:44

P: Però oi que t’agrada? 15:44

M: Doncs sí, m’agrada molt! 15:44
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M: Bona nit, Pol!!! 22:36

P: Bona nit, princesa! 23:49

9 d’abril 

M: Bon dia! 08:25

P: Bon dia, princesa!!! 08:37

P: Com va avui? 11:30

M: Holaaa!!! 11:30

M: Caram, quark, com et noto! 11:30

P: Sí, aquesta connexió amb tu impressiona! 11:30

M: Un altre cop he sabut que has vist el missatge abans que 
m’enviessis la resposta! 11:30

M: És al·lucinant! 11:31

P: Mare meva!!! 11:31

M: Què ens està passant??? 11:31

P: Que som quarks! 11:32

M: Deu ser això! 11:32

M: Estic tremolant, t’ho juro, amb papallones a l’estómac 11:33

P: Això és que encara no has esmorzat 11:33

M: De debò? 11:33

P: És broma!!! 11:34

M: O soc una flipada i m’ho estic muntant jo sola??? 11:34

P: El què??? 11:34

M: Allò de notar-te i això 11:35

P: Que jo estic igual, dona!!! 11:35

P: També et noto 11:35

P: I vaig mirant el mòbil tota l’estona per veure si escrius alguna cosa 11:35

M: Jo em pessigo de tant en tant per assegurar-me que és real i no 
un somni! 11:35

P: Sí, és tan bonic que sembla un somni 11:36

M: Bé, desconnecto, vaig a escriure una estona 11:36

P: D’acord 13:08
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M: T’acabo d’enviar un esborrany! 18:40

P: Ara el llegiré! 22:03

M: Només és un esborrany, però així veuràs per on va la història 22:04

P: És un aperitiu 22:23

P: Té bona pinta 22:23

M: Gràcies! 22:57

P: Bona nit, princesa! 23:18

M: Bona nit! 23:18

M: Me’n vaig al llit! 23:21

P: Puc venir amb tu? 23:21

M: Si us plau!!! 23:21

P: Em miraràs? 23:21

M: Sííí, no pararé de fer-ho! 23:21

P: Però em miraràs com tu saps? 23:22

M: És clar! 23:22

M: Aquesta mirada és teva 23:22

M: Només tu me la provoques! 23:22

P: Doncs llavors no hi ha una altra elecció 23:22

P: Vinc!!! 23:23

M: T’espero! 23:23

M: Només d’imaginar-ho ja m’excito! 23:23

P: Només una mirada teva i… 23:23

M: Va, vine… 23:24

P: Petons i més petons, princesa 23:24

M: Porto posat el pijama que t’agrada! 23:24

P: Envia’m una foto!!! 23:24

M: Nooo!!! 23:24

P: Vaaa!!! 23:24

M: Però si gairebé em vas veure despullada dissabte 23:25

P: Només em vaig fixar en la teva mirada i és el que recordo!!! 23:26

P: Vaja!!! 23:26

M: Hahaha! 23:26
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P: Però no em calia res més! 23:26

M: Doncs anem a recrear el meu somni! 23:26

M: Amb mirada! 23:27

P: Amb molt de gust!!! 23:27

P: Sí, és el principal, que em miris 23:28

P: I et senti! 23:28

P: Preciosa! 23:29

M: Me’n vaig al llit amb el que m’escrius 23:29

M: Bona nit, príncep! 23:29

P: Bona nit, princesa! 23:29

10 d’abril 

P: Bon dia, princesa meva! 08:12

M: Bon dia, Pol! 09:28

P: Com va? 14:03

M: Aquí, escrivint!!! 14:03

M: Ara pararé per dinar i continuo 14:03

M: I tu? 14:04

P: Al peu del canó 14:04

P: Surto de l’hospital, menjo alguna cosa 14:04

P: Descanso una hora i me’n vaig a la clínica 14:04

M: Et trobo a faltar! 18:22

P: I jo a tu!!! 18:23

M: Ja han passat tres dies i no hauria de ser així! 18:23

P: Va, va!!! 18:23

M: M’ho faré mirar! 18:24

P: Espera un moment, estic en consulta 18:24

M: D’acord! 18:24

P: Què m’expliques? 19:56

P: Ara ja estic lliure!!! 19:57

M: Em sap greu! 19:58

M: Abans t’he enviat un missatge quan no tocava! 19:58
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P: Tranquil·la, si no puc t’ho dic 19:58

M: Sí, ja ho sé 19:59

M: Doncs res, que et trobo a faltar 19:59

P: Vaja, i jo!!! 20:01

M: Sí, però tu estàs treballant en una altra cosa 20:02

M: Jo estic escrivint un llibre sobre nosaltres! 20:02

P: Tens raó!!! 20:02

P: És veritat!!! 20:02

M: I em recordo del cap de setmana! 20:02

M: I de la matinada de diumenge 20:03

P: I jo de la teva mirada! 20:03

P: M’ha impactat!!! 20:03

M: Ja et vaig dir que això se n’aniria de mare 20:04

P: Siguem sensats 20:04

M: No tenia gaire pinta de frenar-se! 20:04

P: No, no gaire… 20:04

M: Tranquil, ja poso seny en aquesta bogeria 20:05

M: Però m’agrada dir-t’ho 20:05

P: Jo no sé si en tinc, de seny… 20:05

P: O el tinc tot perquè no el gasto! 20:05

M: Penso que el temps de la tonteria ja es va acabar 20:06

P: Llavors ara què toca? 20:06

M: Vull dir que abans no parlava, callava 20:06

M: Ara no callo res 20:06

P: Déu meu! 20:07

M: Ara toca dir tot el que volem dir-nos 20:07

P: M’havies espantat!!! 20:07

M: Per què? 20:07

P: No ho sé 20:08

M: Hi poso fre, encara que soc apassionada 20:08

P: M’encantes!!! 20:08

M: Bona nit!! 23:41
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P: Bona nit, princesa 23:41

M: Anem al llit? 23:41

P: D’acord, anem-hi, saps que mai m’hi resisteixo 23:48

M: Però a dormir!!! 23:48

M: I abraçats 23:49

P: Per descomptat 23:54
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Feia temps que l’Andrea no tenia notícies de la Mila, preferia no 
molestar-la quan escrivia. Només es posava en contacte amb 
ella per recordar-li els compromisos més importants, i com que 

s’acostava el 23 d’abril, el dia en què els escriptors surten dels seus cas-
tells de fantasia a signar llibres als seus lectors i lectores, va pensar a 
convidar-la a dinar un dia abans per posar-la al corrent de l’itinerari de 
signatures i dels esdeveniments programats per a aquell dia. Les dues 
dones van quedar que es trobarien en un restaurant a prop de les Ram-
bles de Barcelona. 

—Quina alegria veure’t! Com va tot? —l’Andrea va abraçar afectuo-
sament la Mila i li va fer dos sonors petons.

—Molt bé, i tu com estàs? 
—Bé, però no tant com tu. Estàs guapíssima! No..., és més que això, 

estàs radiant!
—Soc molt feliç, Andrea! Estic vivint un moment molt dolç, la 

meva vida s’ha convertit en un somni. I he de posar-te al corrent d’al-
guns canvis.

—Tu diràs, ja friso —va contestar l’Andrea mentre s’asseien en una 
taula a prendre un aperitiu abans de dinar.

—En primer lloc, he deixat aparcat el llibre que estava escrivint.
—Com és? Els capítols que em vas passar són molt bons. Per què has 

deixat d’escriure’l?
—Perquè he començat a escriure un altre llibre, la meva història 

d’amor amb en Pol.



302

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

—Déu del cel! —Va assentir amb el cap, fent entendre a la Mila que 
ja s’ho imaginava.

—Ja et vaig dir que estava escrivint un diari de tot el que m’està 
passant amb ell. 

—Sí, ho recordo, i vaig ser jo qui et va animar a convertir-lo en 
llibre.

—Sí, és veritat, jo no m’atrevia, ha estat en Pol qui m’ha demanat 
que escrigui un llibre de la nostra història d’amor. I em ve molt de gust 
fer-ho. 

—Que bonic! T’ho ha demanat ell! M’agrada, estic segura que serà 
un bon llibre que no oblidaràs mai.

—Em fa molta il·lusió i ara mateix estic molt inspirada. Tindré pro-
blemes amb l’editorial?

—No, no tindràs problemes. Escriu aquest llibre i deixem l’altre per 
a després. T’estàs convertint en una escriptora molt prolífica. Quina 
enveja sana que m’estàs donant! Caram, no pot ser que vulgui ser al teu 
lloc, que desitgi tornar a sentir el que se sent quan s’està enamorada! Em 
transmets molt bones vibracions! 

—Bé, també es corren riscos. No sé què passarà amb la meva vida 
amorosa en un futur immediat. Si m’aventuro en terreny desconegut 
hi puc sortir guanyant, però també puc perdre-ho tot. I si em quedo 
amb el que tinc, estaré fora de perill, o almenys tindré aquesta sensació, 
però és molt possible que més tard o més d’hora em penedeixi de no 
haver-me atrevit a tastar el que era nou. És molt complicat i no sé si 
estic preparada per assumir-ho. Sovint em pregunto quin sentit té tot 
això que em passa.

—La por i el dubte són senyals que ens indiquen que estem prepa-
rats per emprendre un canvi a la vida. Les tragèdies han passat de moda. 
Avui dia s’estila més trencar clixés i donar-se segones oportunitats. Estic 
convençuda que aquest és el camí cap a la felicitat. Deixa que la por i el 
dubte t’envaeixin i respira’ls per entendre’ls, això t’ajudarà a aclarir-te. I 
no hi donis tantes voltes, gaudeix del moment, la resta ja vindrà.

—És fàcil dir-ho, fer-ho fa molt de vertigen. Encara que sí, tens raó, 
hauria de gaudir-ne i no pensar tant. Que feble que m’he tornat! Abans 
evitava pensar en el futur i ara em costa no fer-ho. 

—I digue’m una cosa, l’has tornat a veure?
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—Sí, fa tres caps de setmana vam sortir a navegar amb el seu veler.
—Explica’m amb tot luxe de detalls què va passar?, ho vau fer per fi?
—No, no vam fer l’amor, si et refereixes a això. En Pol sempre m’ha 

respectat i em respecta moltíssim.
—És un cavaller. Si no va aprofitar l’ocasió quan va poder fer-ho, 

és que no està pensant en tu a curt termini, sinó a llarg termini, i això és 
senyal que va de debò. Hi ha una gran diferència entre enamorar-se i 
estimar: enamorar-se és momentani, estimar és més durador. I tu, vas 
de debò?

—És clar que sí! Encara que em sento perduda perquè mai havia vis-
cut res igual i no tinc cap referència per la qual guiar-me. Aquesta història 
em supera per moments, encara que sigui conscient de tots els passos que 
faig. A vegades penso que el següent petó o la següent carícia ens farà en-
rere, però mai passa, sempre en volem més i volem avançar en la relació. 
A mi m’està fent molta por. I suposo que a en Pol li passa el mateix. Tot i 
això, tots dos hi continuem insistint, al peu del canó.

—T’entenc, jo al teu lloc estaria molt més perduda. Admiro la va-
lentia amb què ho estàs afrontant.

—Saps què necessito ara?
—Què necessites?
—Centrar-me en la feina. Dinem i, mentrestant, parla’m dels meus 

compromisos de demà.
—D’acord. Però m’anoto a l’agenda que d’aquí a dos mesos apro-

ximadament ens tornem a veure perquè m’entreguis un esborrany del 
nou llibre. 

—Sí, jo també m’ho apunto. D’aquest llibre et sonaran moltes coses. 
—I tant!
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La nit abans del 23 d’abril, quan la Mila estava a punt d’anar a 
dormir, va rebre, com ja era habitual, un missatge d’en Pol desit-
jant-li bona nit.

22 d’abril 

P: Bona nit, princesa! 23:15

M: Bona nit, Pol! 23:17

P: Demà és el gran dia, oi? 23:17

M: Sí 23:17

M: Fa anys que em toca treballar el dia del teu aniversari! 23:17

P: Jo crec que és un senyal 23:18

M: M’esperaré fins a les dotze en punt 23:19

P: Per què? 23:19

M: Per felicitar-te! 23:19

P: Gràcies!!! 23:19

P: M’aproparé a on estiguis signant 23:21

P: A veure si al matí m’escapo 23:21

P: Que a la tarda tinc guàrdia 23:21

M: De debò? 23:22

M: Vindràs a on estigui signant? 23:22

P: Sí 23:22
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M: Quina il·lusió que em fa! 23:22

M: M’encanta! 23:22

P: Tinc una cirurgia. Quan acabi, vinc a veure’t 23:22

M: Ara t’envio l’itinerari de signatures 23:23

M: Així sabràs on seré a l’hora que vinguis 23:24

P: D’acord! 23:24

23 d’abril 

M: (La Mila envia a en Pol una foto del seu rostre somrient) 00:00

M: Per molts anys, Pol!!! 00:00

M: Per molts anys més i que siguin molt bons! 00:00

P: Uoooh! 00:02

P: Això sí que és un regalàs!!! 00:02

M: Ara ja me’n puc anar al llit!!! 00:03

P: I jo vinc amb tu!!! 00:03

M: Et veig demà!!! 00:04

P: Sí!!! 00:04



306306

Eren gairebé les dues de la tarda i la Mila encara estava signant lli-
bres i fent-se selfies amb els seus lectors en una llibreria del passeig 
de Gràcia. Abans de dinar, i després d’atendre els últims lectors 

que li quedaven, es va retirar a descansar i estirar i destensar mans i els 
avantbraços. Va ser llavors quan va veure en Pol assegut en un banc, da-
vant de la parada de llibres. Estava distret amb el seu mòbil. La Mila, amb 
un genuí somriure que li naixia del cor, va caminar amb ganes cap a ell.

—Però per què no m’has dit que eres aquí? —li deia mentre li feia 
un petó a les galtes.

—No volia molestar-te, he vist que estaves ocupada i m’he esperat 
—va contestar una mica inquiet i amb un gran somriure.

—Bé, doncs, com pots veure, aquest és avui el meu despatx, al mig 
del carrer.

—Ja ho veig. —En Pol va donar un cop d’ull a la parada de llibres i 
als cartells que anunciaven la signatura, mentre la Mila li explicava amb 
tot luxe de detalls com es presentava per a ella aquell dia.

—Ei, aquí on venen flors? —va interrompre en Pol.
—Doncs just darrere teu hi ha una parada de flors. 
—Ara vinc. 
—D’acord. 
En Pol es va acostar a la parada de flors i la Mila va tornar a la seva 

parada de llibres. Al cap d’uns segons, en Pol va aparèixer de nou.
—Això és per a tu, Mila. He vingut expressament a veure’t i a por-

tar-te una rosa. 
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La Mila no s’havia imaginat ni per un segon que aquesta fos la seva 
intenció.

—Déu meu! Quin detall més bonic! És la rosa més bonica que mai 
m’han regalat! Moltes gràcies. —Va aspirar profundament l’aroma que 
desprenia la rosa, després es va abraçar a en Pol i li va tornar a fer un 
petó a les galtes.

—Ara has de regalar-me un llibre.
—Això està fet! —La Mila li va assenyalar els llibres que hi havia 

exposats—. Tria’n un! 
Després, es va quedar pensarosa. 
—Saps què, Pol? Acabo d’adonar-me que no sé quin és el teu gust 

literari.
—Que quin és el meu gust literari? El meu gust literari ets tu, Mila!
—Ets un encant! Vols que dinem junts? Haurà de ser alguna cosa 

ràpida perquè després seguiré signant llibres en una altra llibreria.
—D’acord! Podem anar al bar de la cantonada. 
—Sí, anem passant, que trucaré a l’Andrea per quedar directament 

a l’altra llibreria. 
—Bé, com està anant el teu dia atrafegat? —li preguntava en Pol 

mossegant l’entrepà que s’havia demanat.
—Molt bé. Aquest dia sempre el visc intensament, és molt emo-

cionant. 
—M’agrada veure’t gaudint.
—A més, aquest any és molt especial perquè ets amb mi. M’encanta 

que m’hagis vingut a veure i m’encanta que m’hagis regalat una rosa.
—I a mi m’encanta estar amb tu, encara que només siguin vint segons.
—Només això? 
—És un dir. Avui estàs molt ocupada i jo també tinc feina. És una 

llàstima que no disposem de més temps.
—A mi també se’m fa curt.
—Bé, explica’m alguna cosa més del teu dia.
—Que també és teu. Avui és el teu aniversari, ho recordes?
—Sí, bé, això ho deixem per a més tard. Explica’m les anècdotes 

curioses, que segur que n’hi ha.
—Sí, cada any em passa alguna cosa curiosa o graciosa.
—Vejam, explica’m. Primer alguna cosa graciosa.
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—Doncs, a primera hora, s’acosta un senyor amb el meu llibre a les 
mans i em demana que l’hi signi. I quan estava a punt de dedicar-l’hi, 
apareix la seva dona, una mica histèrica, tot s’ha de dir, i m’agafa el llibre 
de les mans, dient-me que no li volia regalar aquell llibre al seu marit. 
Ni tan sols s’ha disculpat.

—Pobre home! Llegeix el que li permeten! 
—Sí, m’ha fet una mica de pena, em mirava tot avergonyit. 
—Ara alguna cosa curiosa.
—Doncs fa un parell d’hores, més o menys, ha vingut una noia 

molt, molt maca. S’ha emportat el llibre signat i m’ha donat els seus dos 
telèfons de contacte. I en acomiadar-se m’ha fet un petó enganxós a la 
galta. No sé per quina raó m’ha fet tant la rosca, encara hi estic pensant.

—Segur que volia lligar amb tu. 
—No, què dius ara! Vaja! Almenys no m’ha fet aquesta impressió.
—T’equivoques, volia lligar amb tu, m’hi jugo el que vulguis. 
—Va, home! Mira, cada any em trobo amb alguna cosa així. 
—Bé, vull que sàpigues que m’agrada veure’t treballar. 
—I a mi que em vinguis a veure. Perdona un moment. 
—És clar. 
La Mila es va acostar a la barra del bar a demanar a la cambrera dues 

porcions d’un exquisit i apetitós pastís de formatge.
—Bé, això és el més semblant a un pastís d’aniversari. —La Mila va 

deixar les dues porcions de pastís a la taula i va entonar la cançó d’ani-
versari sense deixar de mirar en Pol als ulls.

—Moltes gràcies, princesa! —En Pol li va fer un petó als llavis.
—I això és per a tu. –La Mila va treure de la seva bossa una capsa 

embolicada amb paper daurat.
—Moltes gràcies! 
Quan va desembolicar el regal, en Pol va descobrir una capsa de 

bombons i, en obrir la tapa, va llegir el missatge que hi havia escrit al 
revers: «L’amor és dins». Després, es va quedar mirant fixament la Mila.

—Ups! No tenia ni idea que hi havia un missatge escrit al dors de la 
tapa. La noia de la botiga me l’ha donat ja embolicada. —La va abraçar 
i li va fer un altre petó als llavis—. Sento no poder estar més estona amb 
tu. He de tornar a la feina.

—Sí, i jo també. 
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Van sortir junts del bar i es van acomiadar a la cantonada, temptant la 
sort amb un altre petó més als llavis. Tots dos van marxar als seus res-
pectius llocs de treball encara més enredats, si és possible, entre els fils 
invisibles que trenava el seu amor.

La Mila era conscient que fer-se petons amb en Pol en públic era 
molt atrevit. Fins a aquell moment, però, ningú els havia descobert. 
Sempre que era amb ell tenia la sensació que l’univers els amagava en 
una dimensió paral·lela i oculta als ulls dels altres. 
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Passaven els mesos i els amants continuaven immersos en les seves 
atrafegades vides durant el dia, i a última hora de la nit es delecta-
ven trobant-se a l’altra realitat paral·lela que havien creat. Seguien 

comunicant-se a través de missatges de WhatsApp i continuaven sen-
tint-se a prop l’un de l’altre utilitzant les energies subtils. Aprofitaven 
qualsevol excusa per veure’s, encara que tan sols fossin uns minuts. I quan 
podien estar més estona junts, d’amagat, donaven via lliure als seus an-
hels, intercanviant-se petons i carícies. 

2 de juny 

P: Bona nit, princesa 23:26

M: Bona nit! 23:27

M: Com va tot? 23:27

P: Bé 23:29

P: I tu, com vas? 23:30

M: Bé 23:30

M: Tinc ganes de fer-te una abraçada 23:31 
P: I jo!!! 23:31

P: A veure si ens podem veure aviat i durant més estona! 23:32

P: Canviant de tema… 23:35

P: Que et trobo a faltar!!! 23:36

M: I jo a tu també! 23:36
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M: Paciència! 23:36

M: Nosaltres en sabem molt, d’això 23:36

P: Doncs tens raó! 23:37

P: Què ens han de dir, a nosaltres, de temps! 23:37

M: Vaig trobar una foto l’altre dia 23:37

M: I em vaig recordar de quan anàvem a la piscina 23:37

P: Una foto??? 23:38

P: Envia-me-la! 23:38

M: Tu estàs molt guapo 23:39

M: Jo estic com si m’hagessin donat un ensurt 23:39

P: Envia-me-la, dona!!! 23:39

M: (La Mila envia la fotografia a en Pol) 23:39

P: Ostres! 23:40

P: Tu espantada i jo semblo un fugitiu!!! 23:40

P: Recordo aquesta foto 23:40

P: Era d’un fotomaton, oi? 23:40

M: Doncs refresca’m la memòria 23:41

M: Només sé que era del fotomaton 23:41

P: Sí, recordo que vam veure el fotomaton 23:41

P: I no sé per què ens hi vam ficar dins a fer-nos la foto 23:41

P: I, si mal no recordo, no va ser ràpida, la foto! 23:42

M: Què vol dir que no va ser ràpida? 23:43

P: Doncs que vam trigar a fer-nos-la 23:43

P: Perquè no ens estàvem quiets 23:43

P: I tu no paraves de riure 23:43

P: I crec que n’hi havia alguna més 23:43

M: Sííí! 23:44

M: Doncs em vaig quedar amb la pitjor 23:44

M: No ho dic per tu 23:44

M: Tu estàs molt atractiu 23:44

P: Jo semblo un fugitiu cercat per la policia!!! 23:45

M: Què dius!!! 23:45
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M: Estàs molt guapo 23:45

P: Que Déu et conservi l’oïda!!! 23:45

P: Perquè la vista ja està perduda!!!! 23:46

M: Hahaha! 23:46

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:47 h

M: M’has trucat? 23:49

P: No, disculpa 23:49

P: Els meus dits s’alteren amb tu! 23:49

P: I el meu cervell també! 23:49

M: Vaja! 23:50

P: És que m’acabo de dutxar i em veig una altra vegada dutxant-me 23:51

M: No t’entenc! 23:51

P: Que si segueixo whatsappejant amb tu m’aniré enfilant i enfilant 23:52

P: És l’efecte Mila! 23:52

M: Ara t’entenc 23:52

P: Me’n vaig al llit 23:54

P: Vens? 23:54

M: Sííí 23:54

P: Et trobava a faltar últimament! 23:55

M: Me’n vaig a imaginar-me que ets aquí al meu costat 23:55

P: Mmm 23:55

P: No segueixis, anem a dormir 23:55

M: Agafo el meu coixí i m’abraço a ell 23:55

P: Però sense roba, com sempre 23:56

M: És clar 23:56

P: No segueixis!!! 23:56

P: Si us plau!!! 23:56

M: És una abraçada afectuosa 23:56

P: Una abraçada entre tu i jo!!! 23:56

P: Sempre salten espurnes!!! 23:57

P: És inevitable! 23:57
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M: Sí, és com si jo portés un petard i tu un encenedor 23:57

P: Ostres!!! 23:57

P: Bona descripció!!! 23:57

M: I tu encens l’encenedor i jo acosto la metxa del petard i es 
produeix l’explosió 23:58

P: Mare meva, pensava que era un malalt per no poder acostar-me a tu! 23:59

3 de juny 

P: Que no pugui controlar-me 00:00

P: És normal, oi? 00:00

M: Suposo 00:01

M: Jo tampoc ho sé 00:01

M: A mi també em costa molt controlar-me 00:01

M: Ja t’he dit que no tinc llibre d’instruccions 00:01

P: Ostres, el que donaria jo per aquest llibre!!! 00:02

M: Apa, i jo! 00:02

M: Porto tota la vida buscant-ne un 00:04

M: I encara continuo 00:04

P: M’agrades 00:09

P: M’agrades molt i ho saps!!! 00:09

M: Tu també m’agrades molt 00:10

M: I m’exalto només de sentir-t’ho dir! 00:10

P: Bona nit, princesa!!! 00:12

M: Bona nit!!! 00:12

M: Et veig en els meus somnis! 00:12

P: Puc arraulir-me amb tu? 00:12

M: M’agradaria molt! 00:12

M: De fet, tinc agafat el coixí entre els meus braços i les meves 
cames 00:13

P: Glup!!! 00:13

P: No segueixis, no segueixis!!! 00:13

P: Que se’m dispara el cap 00:14
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M: Nooo! 00:14

M: Anem al llit, va!!! 00:14

P: Sí, només abraçat a mi 00:14

M: Fet! 00:14

P: Petons i més petons 00:15

M: Ves a dormir ja! 00:15

M: Bé, vine! 00:15

P: Però vens? 00:15

P: Anem-hi!!! 00:15

M: Ja soc aquí, t’estic acariciant l’esquena i el coll 00:16

P: Sííí!!! 00:16

M: Tu t’estàs arraulit al meu costat 00:16

P: M’encanta!!! 00:16

M: I jo t’acaricio amb les mans 00:16

P: Uau!!! 00:17

M: I ara et faig un petó als llavis 00:17

P: Mare meva!!! 00:17

M: Per què m’agrada tant besar-te els llavis? 00:18

P: I a mi que ho facis!!! 00:18

M: També m’agrada fer-te petons al coll 00:19

P: Nooo! 00:19

M: Hahaha! 00:19

P: Que me’n vaig a la dutxa!!! 00:19

M: Nooo 00:19

M: Deixo la conversa ja!! 00:20

P: Deixa que m’arrauleixi al teu costat 00:20

P: Fes-me un petó de bona nit 00:20

P: I no et separis de mi 00:20

M: Això està fet! 00:20

P: Princesa, petons 00:20
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L’estiu havia començat i la Mila continuava avançant capítols del 
llibre a tota màquina. De tant en tant, passava esborranys actua-
litzats del manuscrit a en Pol perquè els anés llegint i li donés la 

seva opinió. 

27 de juny 

P: Bon dia, princesa 12:20

P: Ja he llegit l’esborrany 12:20

P: Som nosaltres!!! 12:21

M: Bon dia! 12:43

M: És clar que som nosaltres! 12:43

M: Que bé que diguis això 12:44

M: Perquè vol dir que t’has reconegut 12:44

P: És clar que sí, tot i que semblo més i millor!!! 12:45

M: Com que més i millor? 12:45

P: Semblo guapo, alt, interessant!!! 12:45

M: Ei, t’estic descrivint tal com jo et veig!!! 12:46

P: Preciosa!!! Mil petons 12:46

M: Tant me fa l’opinió dels altres, jo et veig així 12:47

P: Em poso vermell! 12:47

M: De debò? 12:48

P: I tant! 12:48
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M: Això és que no t’arribes a imaginar l’efecte que causes en mi 12:49

P: Crec que és recíproc, tu també m’alteres!!! 13:21

P: I molt!!! 13:21

M: Creus? 13:49

M: No n’estàs segur? 13:49

M: Rei, amb nosaltres s’hi val tot 13:50

M: Pots continuar, dubtar, fer-te a un costat, retirar-te…13:50

P: Estic molt segur 13:50

P: Només em fa vertigen 13:51

P: Però no puc retirar-me 13:51

M: A mi em passa el mateix 13:51

M: Tampoc puc retirar-me 13:51

M: Ja és massa tard 13:51

P: Petons, princesa 13:52

M: Segueixo escrivint la nostra “love story” 13:53

P: D’acord!!! 14:34

P: Molts petons 14:34

M: Jo també et trobo a faltar 20:00

P: I jo a tu, princesa 20:02

P: Petons i molts petons 20:02

M: Digue’m quan podràs escapar-te 20:06

M: Encara que siguin 5 minuts vinc a veure’t 20:06

P: Molt bé!!! 20:07

M: I a fer-te una forta abraçada 20:07

P: Me’n vaig de viatge, seré uns dies fora 20:07

P: Quan torni miro l’agenda 20:07

M: Digue-m’ho quan ho sàpigues segur 20:07

P: D’acord! 20:50

28 de juny 

P: Bon dia, preciosa! 11:50

M: Bon dia! 12:23
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M: Et segueixo trobant a faltar!!! 12:23

P: I jo també!!! 12:24

M: M’alegro que hagis tornat a la meva vida! 12:37

P: Si soc sincer, mai me’n vaig anar 12:39

M: Per què deu ser que sempre he tingut aquesta sensació? 12:44

P: Quarks? 13:38

M: Doncs és clar! 14:49

M: Quina altra cosa pot ser? 14:49

M: Tu no te n’anaves de viatge? 18:40

P: Sí, demà sobre les 15 h 18:40

P: Tinc ganes de veure’t 22:53

M: I jo a tu! 22:54

M: Et trobo molt a faltar 22:54

M: Però ho porto bé 22:54

P: A veure si podem trobar-nos 22:56

M: I si no, per WhatsApp 22:58

M: No és el mateix que en directe, però d’acord 22:59

P: Déu-n’hi-do 23:15

M: Sííí! 23:26

M: Me’n vaig a dormir! 23:27

M: Vens? 23:27

P: Mai no puc negar-me a això 23:28

P: Vinc encantat!!! 23:28

M: Cada nit m’abraço al coixí pensant en tu! 23:29

P: Necessito aquest coixí!!! 23:30

M: No, és meu! 23:31

P: El meu regne per ser un coixí 23:35

P: Bé, “el teu coixí”! 23:35

M: Penso en tu quan m’hi abraço 23:37

M: El coixí no és el que importa 23:37

M: El que importa és el que em convida a abraçar-lo 23:38

P: Em deixes fet pols! 23:41
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M: M’abraçaré al coixí 23:41

M: Bona nit, rei! 23:41

P: Jo soc el coixí!!! 23:51

P: 20 petons per a tu! 23:51

29 de juny 

M: Bon dia, coixí! 09:12

P: Bon dia, princesa!!! 09:28

P: Estic ple d’arrugues!!! 09:28

M: No m’estranya! 09:29

P: On ets, Mila? 11:00

M: En un acte literari! 11:34

P: On? 11:49

M: A Barcelona 12:49

P: Quina llàstima, m’hauria escapat a veure’t!!! 12:53

P: Ara ja soc a l’aeroport 12:53

M: Quina enveja sana que em fas! 12:59

M: Quan tornes? 13:00

P: El 12 de juliol, si no em descompto 13:00

M: M’agradaria veure’t a la tornada 13:01

P: Això seria fantàstic!!! 13:02

M: T’aniré informant dels meus moviments 13:02

P: D’acord! 13:02

P: Tu ves dient-me, que si tinc un forat m’escapo!!! 13:03

M: Això està fet! 13:03

M: Que tinguis un bon viatge! 13:05

P: Gràcies!!! 13:26

M: Bona nit, estimat coixí! 23:21

P: Bona nit!!! 23:58

P: Soc el teu coixí!!! 23:58

P: Rebrega’m!!! 23:58

318
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M: Ja et rebrego, ja! 23:58

P: Segueix rebregant-me! 23:59

P: No deixis de fer-ho 23:59
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El matí del 12 de juliol, mentre en Pol embarcava en un avió de tor-
nada a casa, la Mila passejava pel nucli antic de la ciutat. Eren les 
onze i començava a fer molta calor. Va passar per davant de l’institut 

on havia cursat els estudis de secundària, al carrer dels Àngels, número u. 
Feia temps que no passava per allà. Estava tal com el recordava. Es va aturar 
davant de l’edifici principal a contemplar-lo i després va seure al mateix 
banc on solia seure amb en Pol i els seus amics. Allà va estar recordant 
aquells anys de frescor i innocència, quan tot era nou i estava per descobrir. 
Es va aixecar del banc i va fer una volta a l’illa. Records de diferents tona-
litats li venien al cap i es va quedar impressionada amb el detall amb què 
els rememorava ara; mai no havia estat tan conscient de com el cervell s’hi 
esmerça quan cal viure en dos temps alhora, el passat i el present. Gairebé 
sense adonar-se’n, va caminar carrer avall i va anar fent el mateix recorregut 
d’aleshores. Després d’un quart d’hora caminant, va arribar a la cafeteria on 
es trobava amb en Pol i els amics. Li va venir de gust entrar-hi i continuar 
amb el seu improvisat viatge al passat. L’interior de la cafeteria es mantenia 
intacte, tal com el recordava, i seguia regentant-la el mateix amo, amb els 
cabells més blancs i amb més arrugues a la cara. Va seure a la mateixa taula 
del final del passadís, al costat de les escales per les quals s’accedia al segon 
pis, on hi havia una taula de billar. La Mila estirava cap enrere la corda tem-
poral, assaborint el seu esmorzar favorit d’aquella època: una xocolata a la 
tassa i una ensaïmada coberta de sucre en pols. 

Estava gaudint del dia, somrient com mai no ho havia fet quan, de sob-
te, li va venir al cap una imatge que desentonava amb la resta. La memòria 
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li va portar el record del dia que la Carme, la que ara era la dona d’en Pol, 
va estar en aquella cafeteria. Es va centrar en aquell record i va començar a 
escodrinyar-lo. Mai no havia vist abans la Carme per la cafeteria, i després 
d’aquell dia, mai no la va tornar a veure per allà. «La ment és meravellosa», 
pensava la Mila, amb el record encara penjant a la seva memòria. En aquell 
instant va recordar, amb tot luxe de detalls, la conversa que va mantenir 
amb ella. Va sortir de l’establiment absorta en els seus pensaments. Va estar 
vagant per carrers i carrerons, concentrada a esprémer aquella escena con-
gelada al cap i treure’n tot el suc. Durant més de vint anys, mai havia estat 
conscient dels canvis que va generar a la seva vida el que per a ella va ser 
una innocent trobada amb la Carme. Les campanades d’una església la van 
allunyar del record i la van portar de tornada al present i al lloc on era ara, 
adonant-se que ja arribava tard a la cita amb l’Andrea.

—Què et passa, Mila? Et noto molt seriosa.
—Sí, Andrea, acabo de recordar una cosa important.
—Seiem en aquesta terrassa i m’ho expliques.
—Aquest matí m’he recordat del dia que em vaig trobar la Carme, 

la dona d’en Pol.
—I què té això d’especial? No em vas dir que anava també al mateix 

institut? 
—Sí, però ella mai no venia amb nosaltres a la cafeteria, es movia 

per un altre lloc.
—Molt bé, i de què t’has recordat?
—Doncs que mai no m’hauria imaginat la veritable raó per la qual 

es va presentar a la cafeteria. La seva presència no va ser gens casual, 
com creia, sinó totalment intencionada. I ara, lligant caps, resulta que 
va ser el detonant que va fer que m’allunyés d’en Pol… Déu meu!, com 
he pogut oblidar-ho? 

—Però què et va dir?
—Ara ho entenc tot, saps? En aquella època, no se’m va acudir pen-

sar que significava tant per a en Pol i que això posava en perill els plans 
de la Carme. Tots intentaven fer-me creure el contrari. 

—Mila, si us plau, explica’m què et va dir.
—Sí, disculpa. Mira, aquella tarda havia anat a la cafeteria amb unes 

amigues i ella es va acostar i es va asseure al meu costat. Vam estar par-
lant una estona de l’institut i de coses de noies. No era la seva amiga, 
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només la coneixia de vista i mai no havia parlat amb ella fins aquell dia. 
Després, sense venir a tomb, va començar a explicar-me que estava in-
teressada per en Pol i em va assegurar que ell també estava interessat per 
ella. Recordo que em va sorprendre i em va incomodar sentir-la dir allò. 
Vaig marxar durant una estona per respirar a fons i intentar pair el que 
m’acabava d’explicar. Quan vaig tornar, va continuar parlant-me. Em 
va dir que tenia més pretendents i que, tot i que li costava convèncer-lo, 
hi continuaria insistint. Em va impressionar el discurs, em va fer en-
tendre que formava part d’un triangle amorós. Mai no m’havien parlat 
malament d’en Pol fins aquell moment. Crec que després d’aquell dia, 
inconscientment, vaig decidir retirar-me. 

—I tu quina relació tenies amb en Pol aleshores?
—Ens havíem donat un temps de reflexió i, en aquell moment, la meva 

prioritat a la vida, per descomptat, no era casar-me i tenir fills. La 
meva meta era més ambiciosa. No em conformava a tenir la vida a què 
aspirava qualsevol noia de l’època, jo apostava per arribar més lluny. 

—Digue’m una cosa: quan ella et va dir això, l’Adrià també et va dir 
que en Pol no estava interessat en tu?

—Sí, era a la mateixa època. Un moment, on vols arribar? 
—Doncs és clar! Que no ho veus? T’estava manipulant amb el dis-

curs per aconseguir el seu objectiu. Ho hauràs d’explicar a en Pol.
—Què dius! Com li explico ara que la seva dona va venir a intervenir 

en les nostres vides? No puc fer això!
—Doncs ho hauries de fer, perquè és la manera de sanejar la vostra 

relació. Així sabrà, com tu saps ara, que no hi va haver un rebuig.
—Sí, ara sé que no era la tercera en discòrdia, com em va fer creure 

la Carme. I també sé que tenia uns quants enemics a l’ombra.
—En Pol i tu us havíeu de retrobar per aclarir tot això. 
—Si hagués sabut que en Pol estava interessat en mi i ella no hagués 

vingut a parlar amb mi, segurament hi hauria insistit més. Però vaig 
desistir perquè em va semblar que ho tenia tot en contra. 

—Mengem alguna cosa i després continuem. No donis més voltes a 
l’assumpte, ja no val la pena. 

—Sí, tens raó, mengem i després fem una ullada al llibre.
—Fantàstic. Així m’aniré assabentant de més detalls de la història.
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16 de juliol

P: Hola, princesa! 02:02

P: Acabo de llegir l’esborrany 02:03

P: No he pogut fer-ho abans 02:03

P: Suposo que vols saber quina és la meva opinió 02:03

P: T’ho diré quan em facis un petó 02:04

P: Però no un whatspetó, sinó un de veritat! 02:04

P: T’anticipo que m’agrada 02:05

P: I ja no dic res més, si no em fas un petó 02:05

P: Milers de petons 02:05

P: Bona nit, princesa!!! 02:05

M: Bon dia, Pol! 09:30

M: M’alegro que t’agradi 09:31

M: I molt més que vulguis fer-me un petó real, no virtual 09:31

M: T’aniré informant dels meus moviments 10:02

M: Vejam si ens podem veure i em fas aquest petó 10:02

M: Ah! 10:03

M: I em dones la teva opinió més detallada 10:03

P: Quan tu m’ho diguis!!! 11:39

M: Demà seré a la ciutat 18:33



324

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: Estic enfeinadíssima, però tot i així et diré quan em puc escapar 18:33

P: D’acord! 18:58

P: Petons 19:02

M: Bona nit! 23:06

P: Bona nit, princesa! 23:06

P: Tornaré a llegir l’esborrany avui 23:07

P: Que estic més tranquil 23:07

17 de juliol

M: Bon dia! 08:17

M: T’aniré informant dels meus moviments 08:19

P: Bon dia, princesa 08:57

M: Soc a la ciutat, però me’n vaig directa a una reunió 10:28

P: Quina pena, tenia moltes ganes de veure’t! 13:09

M: Acabo de sortir de la reunió 13:16

M: Després de dinar, en tinc una altra 13:17

M: A veure si puc veure’t quan acabis la jornada 13:17

P: Jo surto directe cap a l’altra clínica ara 13:51

P: He de recuperar els dies que he estat fora 13:51

M: I a quina hora acabes a la clínica? 13:52

P: Cap a les 21 h 13:57

P: I a les 21.30 h jugaré un partit de tenis 13:57

P: Si vens, anul·lo el partit 13:59

P: I estem un parell d’hores xerrant 13:59

M: Puc passar-te a buscar per la clínica a les 20.30 h 14:06

M: Prenem alguna cosa i me’n vaig a les 21.30 h 14:07

M: Així ens veiem i tu jugues el partit 14:07

M: Jo no vull xerrar 14:09

M: Només vull fer-te una abraçada 14:09

M: I un petó als llavis 14:09

P: Fantàstic!!! 14:09

M: Doncs passo a buscar-te per la clínica a les 20.30 h 14:09
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P: Sííí! 14:12

M: Hola 20:31

M: Com vas? 20:31

P: Bé, t’estic esperant 20:38

M: Vinc de seguida… 20:38

Quan la Mila va arribar, estaven tancant la clínica però encara quedava 
personal a dins. La Mila va trucar al timbre i li va obrir la porta la re-
cepcionista. Abans que li preguntés si tenia cita, en Pol va sortir a fer-li 
un petó a les galtes i a dir-li que passés a la consulta per veure les radio-
grafies del colze. La Mila el va seguir i, abans que entressin, en Pol va 
mirar enrere per assegurar-se que estaven sols i, llavors, li va fer un dolç 
petó als llavis. La Mila va seure al seu costat i van estar dissimulant, mi-
rant les radiografies del seu colze, mentre algunes infermeres entraven i 
sortien. Tots dos miraven l’escàner, agafant-se les mans per sota la taula, 
fins que per fi es van quedar sols. 

—M’has de fer un petó i donar la teva opinió sobre… —En Pol 
no va deixar que acabés la frase i va segellar la seva boca amb un petó 
apassionat als llavis.

—M’està agradant molt el llibre. Em va agradar molt l’escena del 
restaurant. 

—Ah, sí?
—Ets molt bona descrivint llocs. Et veus allà.
—Moltes gràcies.
—La descripció de l’església no m’agrada tant com la del restaurant.
—Bé, al capítol de l’església descric un funeral. La intenció és anar 

pujant el to en cada capítol fins a arribar al clímax.

En Pol va agafar la Mila de la mà i la va conduir fins al sofà. Allà es van 
asseure i van començar a abraçar-se i a fer-se petons amb bogeria perquè 
per a ells cada trobada sempre era l’última. La Mila acariciava i cobria 
de petons el rostre d’en Pol i ell l’abraçava, recolzant el cap a la seva fal-
da, mentre li deia que es trobava molt a gust i feliç entre els seus braços. 

—He d’anar-me’n ja.



326

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

—No, encara no. Et vaig dir que si venies anul·lava el partit de tenis.
—No, no vull que l’anul·lis, he d’anar-me’n.
—Molt bé, com vulguis. —En Pol es va aixecar del sofà i se’n va anar 

cap a l’escriptori.
—Ei, et noto estrany, com distant. Et passa alguna cosa amb mi?
—No! M’he alegrat molt de veure’t, no ho has notat? Ja et vaig dir 

que era molt dispers.
—És cert. Disculpa’m, segurament soc jo la que està així de distant.
—Què et passa, Mila? Sé que et passa alguna cosa i no m’ho vols dir.
—Està bé, et diré el que em passa: ja me’n recordo de tot. Ja sé per 

què no hi va haver comiat i per què em vaig allunyar de tu.
—Explica-m’ho, si us plau.
—Quan tu em vas explicar que l’Albert t’havia arraconat, vaig anar 

donat voltes i voltes a l’assumpte al meu cap, i l’altre dia vaig passar per 
l’institut i vaig recordar el dia que la Carme va venir a parlar amb mi. 
—En Pol la va mirar atònit, no donava crèdit al que estava escoltant—. 
Sí, es va presentar a declarar-me obertament les seves intencions cap a 
tu. Escolta, si no recordo malament, oi que ella mai no es passava per 
la cafeteria?

—No. Mai no anava per allà.
—Et confesso que al principi em va estranyar veure-la allà, però des-

prés no hi vaig donar més importància. Recordo que es va asseure al 
meu costat i em va començar a parlar de tu. Em va dir que tots dos 
estàveu molt interessats l’un en l’altre. Després es va posar a parlar mala-
ment de tu i em va xocar que, malgrat això, continués insistint que volia 
estar amb tu. D’una manera subtil, m’estava dient que no tenia res a fer. 
I juntament amb el que em va dir l’Adrià, està clar que va ser el que va 
fer que em desinflés i deixés d’apostar per tu. 

—I ara te n’has recordat? —va preguntar en Pol, enfonsat en la des-
esperació i amb la cara desencaixada.

—Escolta, jo, aleshores, sabia que estaves en diversos fronts alhora, 
però no et puc retreure res perquè jo també estava en diversos fronts. Vaig 
fer un balanç de les possibilitats i vaig decidir deixar-ho amb tu. T’havia 
escrit una carta en què et declarava les meves intencions obertament, però 
no em vas dir res. I, que jo recordi, quan me’n vaig anar, tampoc vas venir 
a buscar-me. Per això vaig pensar que el millor era desaparèixer. 
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—Jo no vaig dir mai a l’Adrià que no m’interessaves. 
—Sí, això ja m’ho has dit, i saber-ho ara em reconforta.
—Ho entens?
—És clar, ho entenc perfectament. Però tu has d’entendre que jo 

no vaig voler perdre’m en banalitats i me’n vaig anar del teu costat, 
deixant-li espai a ella. 

—Déu meu! Que ximple que soc, i vosaltres dues ordint la trama a la 
meva esquena, fent-me creure que era jo qui prenia les decisions. 

En Pol estava molt enutjat, es va posar molt nerviós i va començar a 
canviar-se de roba per anar-se’n a jugar el partit de tenis. 

—Jo no tramava res a la teva esquena, Pol, era tan ingènua com tu 
i vaig caure al parany. I no diguis això, tu vas prendre les teves pròpies 
decisions, la vas triar a ella. 

—Això ho dius ara perquè no m’enfadi més del que estic, saps que 
no és cert, et vaig escollir a tu!

—Bé, deixem estar aquest assumpte per avui. He d’anar-me’n i tu 
també hauries d’anar-te’n.

Quan van sortir de la clínica, en Pol va fer un petó a la Mila als llavis 
una altra vegada i la va acompanyar amb el cotxe fins a on havia apar-
cat el seu. Tots dos se sentien completament confosos, afligits i molt 
alterats.

—No remoguis més el passat, Pol, no donis més voltes al que va 
passar.

—Ara estic molt enutjat, però ja em marxarà. —Li va llançar un 
petó amb les mans.

—Està bé. 

La Mila es va acomiadar amb l’ànim destrossat. Mentre conduïa en di-
recció a casa seva, en Pol li va enviar un parell d’àudios per WhatsApp 
disculpant-se. El to de la seva veu era greu i destil·lava una barreja de ràbia 
per impotència i tristesa per desesperació. 
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17 de juliol

P (missatge d’àudio): No t’enfadis amb mi, però és que ara estic molt 
afectat. Ja m’anirà passant, pensava que era amo del que feia, no ho sé, jo 
què sé… 21:52

P (missatge d’àudio): Jo és que ja no ho sé, és que no sé res… 21:53

M: No m’emprenyo 22:12

M: Jo també em sento manipulada 22:12

M: Però mira de què els ha servit 22:12

M: Fixa’t on som tu i jo ara 22:12

M: Crec que això és el que compta, no? 22:12

M: Quarks 22:12

M: Quan els volen separar, s’hi resisteixen i s’uneixen encara més 22:13

18 de julio

P: Però per què et vas retirar de la batalla? 00:18

M: Perquè em va semblar que no la guanyaria 00:19

M: Creia que tenia moltes coses en contra 00:20

P: Vols dir que no l’hauries guanyat? 00:20

M: Jo em pensava que no 00:20

P: És que tot hauria estat tan diferent… 00:20

P: Jo em pensava que havia fet alguna cosa que et va molestar o no et va 
agradar, o jo que sé… 00:21

M: Nooo!!! 00:21

M: No va ser res d’això 00:21

P: Però no ho sé… 00:22

M: Tu tampoc vas venir a buscar-me 00:22

P: T’ho estic dient 00:22

P: No vaig tornar perquè creia que alguna cosa et va molestar o no et va 
agradar de mi 00:22

P: Cal reconèixer que ella va presentar les seves armes 00:23

P: Bé, no sé com va ser la conversa 00:23

P: Però ostresss!!! 00:23
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P: Podria ser tan diferent… 00:23

P: Bé, no hi va haver amenaces 00:24

P: Ni intimidació 00:24

P: Ni res d’això 00:24

M: Va ser senzillament una declaració d’intencions 00:24

P: Però avui m’he adonat que podria haver viscut una altra vida 00:24

P: I no en tenia ni idea 00:24

M: No, no van ser amenaces ni intimidacions 00:24

M: T’he dit que va ser un pacte silenciós entre dames 00:25

M: No en vam haver de parlar més 00:25

M: Però no te n’adones! 00:25

M: Després de gairebé vint anys tornem a estar junts 00:25

P: Ja 00:25

P: Hosti! 00:25

P: Per què no vas prendre el que volies? 00:25

M: Perquè no volia prendre-li el marit a una altra dona 00:26

P: Quin marit??? 00:26

M: En aquest aspecte, soc molt noble i elegant 00:26

M: Marit, nòvio, parella, mitja taronja… 00:27

M: Digue’n com vulguis 00:27

P: Doncs el mateix que teníem tu i jo 00:27

M: Ja, però jo això no ho sabia 00:27

M: Ara estic tremolant 00:27

P: En aquella època tots provàvem i tontejàvem 00:27

P: Què et passa, carinyo? 00:27

M: Estic tremolant 00:27

M: Tot això m’està afectant molt 00:29

P: Però explica’t, dona 00:29

P: Déu meu!!! 00:30

M: Que estic feta pols! 00:30

P: ??? 00:30

M: No ho sé 00:34
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M: Si tot em fos igual 00:34

M: Ara mateix no estaria tremolant 00:34

P: No em refereixo a això 00:35

P: Continuo pensant en com hauria estat de diferent la meva vida 00:35

M: Però no podem tornar enrere 00:35

P: Ja ho sé 00:35

M: Jo em fixo en el present 00:36

M: Per això t’he explicat allò dels quarks 00:36

P: Ja, si t’entenc 00:36

P: M’he obsessionat, ho sento 00:36

M: Perquè, pel que veig, tots estaven maquinant a la nostra 
esquena 00:37

M: Però ja no importa perquè mira on som tu i jo ara!!! 00:37

P: Jo me’n vaig anar d’aquell entorn perquè no m’hi sentia còmode 00:38

P: Em sentia arraconat 00:38

P: I em vaig buscar un altre lloc on m’acceptessin 00:38

M: Ja 00:39

P: Collons, quina paranoia que m’agafa! 00:39

M: I jo vaig renunciar a tu per amor 00:39

P: Mare meva! 00:39

M: No ho sé, vaig pensar que et feia un favor 00:39

P: Ara intento rebobinar per entendre-ho tot 00:39

P: Favor??? 00:40

P: Per què??? 00:40

M: Si me n’anava, t’ho posava fàcil 00:40

P: Jo pensava que estaves emprenyada amb mi per alguna cosa 00:40

M: Nooo 00:40

P: Fàcil??? 00:40

P: Per què m’ho posaves fàcil??? 00:40

M: Per decidir-te per ella 00:40

P: Estàvem investigant, provant 00:40

P: I això teu sempre va ser una cosa inacabada 00:41
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P: Que es va tallar 00:41

P: I jo vaig interpretar que alguna cosa de mi no et va agradar 00:41

M: El que sentia per tu era molt fort 00:41

M: I em feia tanta por… 00:41

P: Però si et vaig proposar que ens n’anéssim tots dos! 00:42

P: Que ens fuguéssim junts 00:42

P: I passar de tothom! 00:42

M: Ja, i em va agafar por 00:42

M: No estava preparada 00:42

P: Ja, això ho entenc 00:43

P: Jo tampoc no estava preparat 00:43

P: Però per tu hauria fet el cop de cap 00:43

M: M’acaba de fer un salt el cor! 00:44

P: Saps? 00:44

P: Sempre 00:44

P: Bé, des que soc coherent 00:44

P: He volgut agafar sempre les regnes de la meva vida 00:44

P: Quan vaig decidir tornar a estudiar 00:44

P: Quan vaig decidir que volia treballar en un hospital 00:45

P: Quan vaig decidir que volia fer classes a la universitat 00:45

P: Quan vaig decidir que, com a metge internista, volia continuar pujant 
sense menysprear els meus companys 00:46

P: I em vaig obsessionar amb la cirurgia 00:46

P: I per fer el que realment em satisfeia 00:47

P: I després vaig continuar formant-me a l’estranger, seguint els que jo 
considerava els millors 00:47

P: I ara són ells els que em truquen i em busquen a mi per convidar-me a fer 
classes amb ells. 00:48

P: Bé, era una satisfacció immensa 00:48

P: Era l’amo de la meva vida, treballant, formant-me i arriscant 00:49

P: I ara estic molt agraït pel reconeixement dels que fa tants anys que estan 
en aquest camp 00:50

P: A mi, que acabo d’aterrar, com aquell qui diu, i tinc aquest honor 00:50
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P: Fins avui, que m’he quedat parat, perquè tot ho hauria canviat per una 
altra vida amb tu 00:50

P: I no vull que pensis que estic enfadat amb tu ni que et retrec res 00:50

P: Ni de bon tros, només és que acabo de desorientar-me 00:51

M: Jo no sé què és tot això que ens està passant 00:52

M: Vull explicar-m’ho amb això dels quarks 00:53

M: Jo també m’he desorientat 00:53

P: Déu meu!!! 00:54

M: Jo també em pensava que ho havia escollit tot 00:54

M: Però el cor no té filtres 00:54

M: No sé en quin moment em vaig quedar enganxada a tu 00:55

P: No sé si m’explico, tu eres sempre allà 01:02

P: I de sobte es va tallar tot i ara que sé la raó, em quedo desorientat, és que 
no sé com expressar-ho… 01:03

P: El que va poder ser i no va ser… 01:03

P: I no va ser per què? 01:03

P: I no sé jo… 01:03

P: I, aaah, quina paranoia!!! 01:03

P: No em facis cas, que estic ratllat 01:03

P: Però no ho confonguis amb enfadat, si us plau 01:04

M: A mi em va passar una cosa semblant quan em vas confessar el 
que senties 01:04

M: No puc emprenyar-me, encara que feia anys que intuïa el que 
m’estàs confirmant tu ara 01:05

M: No et ratllis, ja no val la pena 01:05

M: El que va passar ja ha passat 01:05

M: Concentra’t en el present 01:06

P: El present és el mateix que el passat, m’encantava estar amb tu, encara 
que era jove, passerell, inexpert i necessitat d’emocions i de provar 01:06

P: Ara em segueix encantant estar al teu costat, sentir-te parlar, discutir 01:07

P: I quan et faig un petó no em puc contenir, en vull més, com en volia més 
abans, això no ha canviat 01:08

P: Només que ara soc pacient i relaxat 01:08
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M: Tu em segueixes agradant molt 01:09

M: Com sempre m’has agradat 01:09

P: M’encanta mirar-te furtivament, fregar-te la mà sense que ningú se n’adoni, 
només tu, perquè només és per a tu i m’encanta fer-te un petó als llavis 01:10

M: És clar que puc viure sense tu, me’n surto prou bé 01:11

M: Però des que hi ets i sé tot això, soc infeliç 01:11

P: Perquè no sé què tens. Em transmets alguna cosa, no sé què és, que 
m’agrada 01:11

P: Bé, no m’agrada, m’encanta 01:11

P: És clar que tots dos sabem estar l’un sense l’altre, i no ens ha anat gens 
malament 01:11

M: Has tornat i ja no és el mateix 01:11

P: Ja, però ara tenim llast 01:12

P: Ara és més difícil 01:12

P: Dolorós 01:12

P: Abans era més senzill 01:12

P: Hosti!!! Una altra vegada m’estic ofuscant 01:13

P: Estic encantat que hi siguis 01:13

P: No sé com anirà, però gaudeixo de cada segon, de debò 01:13

M: Vols que ho deixem? 01:14

P: No!!! 01:14

P: Vull gaudir de tu 01:14

P: No sé on ens portarà tot això 01:15

P: Però no vull perdre’m el que vaig perdre 01:15

P: I tu? 01:15

M: No 01:15

P: No sabem on arribarem, Mila 01:15

M: Però això es complicarà cada cop més 01:15

P: No ho sé 01:15

P: Ara és difícil, complicat 01:15

M: Si no ho tallem, encara ho serà més 01:16

P: Amb conseqüències per a tercers 01:16
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P: No ho sé 01:16

P: Fa vertigen 01:16

P: Vols dir que ho deixem? 01:16

M: Ara és massa tard, hi estic molt implicada 01:16

P: Doncs què fem? 01:17

M: No ho sé 01:17

P: Ja 01:17

P: Relax, tranquil·litat 01:17

M: Vam dir que seria positiu 01:17

P: Paciència 01:17

P: I ho ha de ser 01:18

M: Havíem de fer de tot això una cosa positiva 01:18

M: I no ens anaven a fer mal 01:18

P: Quan no ho suportis més, només has de dir prou 01:18

P: Avui senzillament he caigut de cara contra el terra i estic ratllat, només 
això 01:19

P: No és res més 01:19

P: No vull que ho passis malament 01:19

M: No ho passo malament per això 01:20

P: Aleshores, per què ho passes malament? 01:20

M: No ho sé, tu sembles més expert que jo en això 01:21

P: Què??? 01:21

M: O almenys ho saps portar millor 01:21

P: No t’entenc 01:21

M: Bé, no sé si podré aclucar l’ull 01:22

M: Segueixo tremolant 01:22

M: Deixem reposar tot això 01:23

P: D’acord 01:23

P: Descansa 01:23

M: Jo també estic atordida 01:23

M: Demà serà un altre dia 01:23

P: No entenc el que em vols dir 01:23
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M: Ho veurem tot diferent 01:23

P: Ok, descansa, princesa, petons 01:23

M: Què és el que no entens? 01:24

P: Sí, dona, això d’abans 01:24

P: Això que has dit que semblo més expert que tu en això 01:24

P: O almenys ho porto millor 01:24

M: Ho retiro, no ets expert en això 01:24

M: I no ho portes millor que jo 01:25

P: És que em tens en suspens 01:25

M: Estàs com jo 01:25

M: Els homes sou més sencers 01:25

P: No, només som més senzills 01:26

M: Tot i que sentir, sentim igual 01:26

P: Vosaltres preneu decisions amb massa informació 01:27

P: I de vegades aquesta informació no és fidedigna 01:27

P: Nosaltres prenem decisions amb menys informació 01:27

P: I l’error acumulat és menor 01:27

M: No entenc què vols dir 01:28

P: Que les dones necessiteu molta informació per prendre decisions 01:28

M: Vols dir? 01:29

M: Som molt més intuïtives… 01:29

P: Si sumem l’error acumulat de tot, és superior al nostre 01:29

P: Quan triomfeu, triomfeu 01:29

P: Però la probabilitat de l’error acumulat és molt alta 01:29

P: Nosaltres o triomfem o la caguem 01:30

P: Menys error acumulat 01:30

P: Però si partim de dades errònies, ens estavellem 01:31

M: Cadascú té la seva estratègia 01:31

P: Vosaltres l’encerteu moderadament 01:31

P: O falleu moderadament 01:32

M: I vosaltres aneu més al gra 01:32

P: Nosaltres o ens coronem o la caguem ben cagada 01:32
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M: Sou més valents! 01:33

P: Necessitem menys dades i, si són correctes, al gra 01:33

P: Si són incorrectes, al gra també, però ens estampem! 01:33

M: Ho expliques amb tanta gràcia que m’estic rient 01:34

M: Mai no havia rigut i tremolat alhora 01:34

P: Però és veritat, no? 01:34

M: No sé si és veritat o no 01:34

P: Que sí, dona 01:35

M: Ara estic molt confosa i feta pols 01:35

M: Necessito descansar i reposar 01:35

P: Bé, anem al llit 01:35

P: Jo també tinc la ment afeblida, donant voltes a tot això 01:35

P: I demà tinc un dia molt complicat! 01:35

P: Somiaré amb tu, petons 01:36

M: I jo amb tu, petons 01:36

M: Bona nit, rei! 01:36

P: Bona nit, princesa 01:36

19 de julio

P: Bon dia, princesa! 11:04

M: Bon dia, Pol! 11:49

M: Ja et va passar? 11:49

P: Sí, estic més tranquil 12:20

M: Me n’alegro 12:20

P: I tu, com estàs? 12:20

M: Bé, dintre de tot 12:20

M: Ahir et vaig conèixer una mica més 12:21

P: Què vas conèixer de mi? 12:21

M: Una cosa que no sabia 12:21

P: Què va ser? 12:21

P: Segur que no t’agrada 12:22

M: Però per què dius això? 12:22
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M: Avui m’agrades molt més que ahir 12:22

P: Pensa malament i encertaràs, no diuen això? 12:22

M: Ui! 12:22

M: Jo discrepo molt 12:23

M: Encara que et senti i copsi les teves sensacions 12:24

M: No estic dins la teva ment analítica 12:24

P: Bé, explica’m què vas descobrir 12:24

M: Com d’apassionat pots arribar a ser… 12:24

M: Em va agradar aquesta arrencada 12:25

M: Em vas demostrar que per les teves venes corre sang 12:25

P: Quin ensurt que m’has donat!!! 12:37

M: Ara ho hauries d’entendre tot 12:40

M: Igual que jo entenc el meu comportament en bloquejar-te a l’inici 12:40

M: Aquesta era la raó oculta al meu cap 12:40

P: Què hauria d’entendre? 13:19

P: Ho sento, no ho pesco 13:23

M: Doncs perquè quan ens vam trobar vas venir tu a saludar-me 13:24

M: I no vaig ser jo, malgrat haver-te vist abans 13:24

P: Però tu no em volies saludar? 13:39

M: És clar que volia saludar-te, ximple, em moria de ganes 13:44

M: Tot i que en aquell moment no vaig entendre què em frenava 13:44

M: No era conscient que havia pactat oblidar-te 13:44

M: Va ser el meu cor el que em va delatar en veure’t 13:44

M: Això de ximple t’ho dic afectuosament 13:45

P: Ho sé 14:08

P: Ahir a la nit a aquesta hora te m’estaves menjant a petons 21:26

M: I tu t’abraçaves a mi! 21:48

P: Quin bon coixí que és el teu pit!!! 21:48

P: I només va ser això, perquè no vas arribar a estrènyer una mica més 22:46

M: Déu meu!!! 23:09

M: Encara em deus el meu somni! 23:10

M: Aleshores serà quan t’estrenyeré bé! 23:11
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P: Ho estic desitjant!!! 23:25

P: Estàs sola? 23:25

M: Sí 23:25

P: Tinguem ara el teu somni! 23:25

M: Ara? 23:25

M: No t’entenc? 23:25

P: Sí, fem l’amor per WhatsApp 23:26

M: Es pot fer l’amor així? 23:28

M: Em tornes boja!!! 23:28

P: I tu a mi!!! 23:29

P: Ja tinc palpitacions!!! 23:34

M: I jo! 23:35

P: Guapa!!! 23:40

P: Acabo de veure el teu somriure a la teva foto de perfil i estic molt, molt 
taquicàrdic!!! 23:40

P: Em capgires en 5 segons 23:40

M: Jo només veure’t m’exalto!!! 23:42

M: Veus com hi ha alguna cosa més? Si no, no s’entén! 23:43

M: Estic whatsappejant amb tu i tinc la sensació que ets amb mi 23:43

P: Em passa el mateix!!! 23:43

M: Ara mateix estic molt excitada! 23:44

M: Crec que hem contret una malaltia! 23:44

M: S’anomena bogeria d’amor i sexe!!! 23:44

P: Jo estic molt malalt!!! 23:44

M: I jo!!! 23:44

P: Em va encantar veure’t, encara que em vaig posar molt malaltó! 23:50

M: I a mi, i també em vaig posar molt malament 23:50

M: Quan estic amb tu penso que em calmaré 23:51

M: Però sempre en vull més i més i molt més 23:51

P: Es dispara i es dispara, és veritat!!! 23:52

M: I no puc frenar-ho!!! 23:52

P: No, i puja més i més!!! 23:52
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M: Ja t’ho vaig dir! 23:52

M: Que això va a més 23:52

P: Em ficaré al llit mirant el teu rostre a la foto 23:53

M: I jo notaré que l’estàs mirant! 23:54

P: Mare meva!!! 23:54

M: Perquè et juro que et noto! 23:54

M: Com si estiguessis aquí amb mi!!! 23:54

P: Soc aquí amb tu!!! 23:55

M: Tant de bo notis tu també com em pugen les pulsacions quan 
miro la teva cara a les fotos!!! 23:55

P: Només pensar-hi em pugen les pulsacions a mi també 23:57

P: És com una droga 23:57

M: Sííí!!! 23:59

20 de julio

M: Jo estic enganxadíssima! 00:00

P: I jo també! 00:00

M: I no vull deixar-la!!! 00:00

M: No sé què passa pel teu cap 00:01

M: Estic notant un formigueig que em puja dels peus al cap! 00:01

P: Doncs que m’agradaria fer-te petons i abraçar-te fortament contra mi 00:02

M: Deu ser això el que noto! 00:02

P: Segueixes notant aquest formigueig? 00:03

M: Sííí! 00:03

P: Estic imaginant que t’acaricio tot el cos!!! 00:03

M: Ara he tingut una descàrrega de felicitat!!! 00:03

M: Necessito una nit amb tu!!! 00:04

P: I jo!!! 00:05

M: Sé que m’enganxaré més… 00:05

P: Deixa’t acariciar!!! 00:05

M: Sí!!! 00:06

P: Suaument!!! 00:06
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P: Saps que tens una pell supersuau??? 00:06

M: Estic tenint sexe virtual amb tu??? 00:06

P: En tindrem!!! 00:07

P: Sííí! 00:07

M: M’encanta que m’acariciïs! 00:07

P: Però tanta roba!!! 00:07

P: Fa nosa!!! 00:07

M: Em despullaré a poc a poc, imaginant que ho fas tu per mi 00:07

P: Uau!!! 00:07 
M: Ja estic despullada 00:09

M: I tremolant, però no de fred 00:09

M: T’imagino acariciant-me 00:09

P: Mmm, que suau!!! 00:09

P: M’encanta acariciar el teu cos, m’encanta abraçar-te 00:09

P: Mmm 00:09

P: Acaricia’t per mi! 00:09

P: Suaument 00:10

M: Jo et faig un petó al coll i et mossego el lòbul de l’orella 00:10

P: Com m’excites!!! 00:10

M: Ara m’abraço a tu i sento la teva pell fregant la meva 00:10

P: Jo segueixo acariciant tot el teu cos 00:10

P: Et sento!!! 00:11

P: Mare meva!!! 00:11

M: I jo a tu!!! 00:11

P: Acaricio tot el teu cos 00:11

P: I tu me n’ensenyes!!! 00:12

M: D’acord 00:12

P: Com estàs??? 00:12

M: Tremolant!!! 00:12

P: Déu meu!!! 00:12

P: Em fas tornar boig!!! 00:12

P: Mai no havia fet això 00:13
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M: Ni jo!!! 00:13

P: Et sento suau, molt suau!!! 00:13

M: M’apropo més a tu… 00:14

P: Segueix, segueix!!! 00:14

P: Em mates!!! 00:14

M: Vull que entris dins meu 00:15

P: Déu!!! 00:15

M: Ara em moc suaument, a poc a poc 00:15

P: Mila, estàs fent que m’acariciï!!! 00:15

M: Et faig un petó als llavis!!! 00:15

P: Bufff 00:16

M: Ja ets dins meu!!! 00:16

M: Ara m’agafes amb les mans i m’ajudes a moure’m 00:16

P: Et sento 00:16

P: Mila, em faràs tocar el cel!!! 00:17

M: Jo començo a fer-ho!!! 00:17

M: Em fas petons als llavis 00:17

P: Et segueixo acariciant suaument, tanco els ulls i et veig!!! 00:18

P: Et mossego suaument el coll!!! 00:19

M: Vull que m’abracis contra tu 00:19

P: Però et mossego el coll, no puc evitar-ho!!! 00:19

P: M’encanta!!! 00:20

M: I a mi! 00:20

M: Mai ho havia fet així, a distància 00:20

P: Ni jo! 00:21

P: Ni en tenia idea! 00:21

P: No puc resistir-m’hi!!! 00:21

P: Només de pensar-hi!!! 00:21

M: Estic gaudint molt!!! 00:21

P: I jo estic al·lucinant!!! 00:22

M: Espera’t… 00:22

M: No puc fer dues coses alhora 00:24
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P: Mare meva! 00:24

M: És una flipada!!! 00:25

M: Tu pots? 00:25

P: Només una, tu! 00:25

M: Pots acariciar-te per mi i escriure? 00:26

P: No gaire 00:26

P: Com estàs??? 00:26

M: Al cel!!! 00:26

M: Hi he arribat! I tu? 00:27

P: Ja hi soc, tanco els ulls i et veig 00:27

M: Segueix, segueix t’espero, torno a la càrrega! 00:28

M: També vull que em guiïs amb la teva mà 00:28

P: Ho estic fent!!! 00:29

P: Acaricia’m suaument 00:30

P: Només de sentir-te m’estremeixo 00:30

P: Suament! 00:30

M: Sí, suau, suau 00:31

M: I ara et faig un petó 00:31

P: Déu, quina passada! 00:32

P: M’has fet arribar a dalt!!! 00:32

P: Mare meva!!! 00:32

P: Em fas descobrir coses que ni m’imaginava!!! 00:33

M: Estic igual que tu, no en tenia ni idea 00:33

P: Quina passada!!! 00:34

P: Bufff 00:34

M: Si em poso així en virtual 00:34

M: Em fondré en directe! 00:34

P: Princesa, petons 00:35

P: No vull ni imaginar-nos en directe!!! 00:36

M: Ho estic desitjant! 00:36

M: Et desitjo! 00:36

P: I jooo!!! 00:38
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M: Ara t’estic acariciant l’esquena 00:40

P: Molts petons, princesa 00:40

M: Perquè després de fer l’amor amb tu vull acariciar-te 00:41

M: I fer-te molts petons!!! 00:41

P: Soc fàcil per a tu 00:41

M: Jo també soc fàcil per a tu 00:41

P: Espero que mai siguis difícil amb mi 00:42

P: Encara que si ho ets, et seduiré!!! 00:42

M: Mai no seré difícil per a tu 00:42

M: Encara que m’agrada que em sedueixis 00:42

M: Estic estirada al llit gairebé sense moure’m 00:45 
P: Per??? 00:45

M: Perquè acabo de fer l’amor amb tu 00:46

M: I ara només em ve de gust abraçar-me a tu 00:46

P: Doncs ens arrupim i ens dormim 00:47

P: T’abraço i t’acaricio l’esquena!!! 00:48

M: Tota teva!!! 00:48

P: Això és una passada!!!! 00:52

M: Descansa, cel! 00:52

P: No m’ho puc creure, hem tingut sexe per WhatsApp!!! 00:53

M: Sííí!!! 00:53

P: M’encantes!!! 00:53

M: I tu a mi m’agrades molt!!! 00:55

M: Sempre m’has agradat i m’agradaràs!!! 00:55

P: I tu saps que a mi em passa el mateix, ets tu!!! 00:55

P: Sempre ets tu!!! 00:56

M: Per a mi també ets tu! I només tu! 00:56

M: Ja passo de buscar una explicació 00:56

M: Les coses bones no cal entendre-les, només se’n gaudeix 00:56

P: Quanta raó que tens! 00:57

M: Com quan escoltes música o mires una pintura 00:57

M: Això és el mateix, et deixes portar i en gaudeixes! 00:57
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P: Jo només sé que en gaudeixo i molt!!! 00:57

P: Seguirem experimentant junts!!! 00:58

M: Sí, recuperant el temps perdut 00:58

M: Suposo que a tu t’ha passat el mateix 00:59

P: Sí, i tant que m’ha passat el mateix!!! 00:59

M: Ara sembla que el meu món cobra més sentit 00:59

P: El teu món sempre ha tingut sentit 01:01

P: Ets una persona independent i has creat moltes coses al teu voltant 01:02

M: No em refereixo a l’àmbit professional 01:02

M: Em refereixo al personal 01:02

P: Jo em refereixo a tot 01:03

M: Em sembla bé que tots dos hàgim aprofitat totes les oportunitats 
que la vida ens ha ofert 01:04

M: I que ara tornem a estar junts 01:04

M: Per a mi té molt significat 01:04

P: Has aconseguit moltes coses en tots els aspectes de la teva vida i te n’has 
de sentir orgullosa!!! 01:05

P: I t’admiro per això, vull que ho sàpigues!!! 01:05

M: I jo a tu també t’admiro! 01:05

M: Tu també has aconseguit moltes coses a la vida 01:06

M: Però jo m’estic referint a la vida en parella 01:06

P: Això és diferent!!! 01:06

P: És sobreviure 01:06

P: Bé, almenys per a mi 01:06

M: Explica’m això 01:07

M: Sobreviure??? 01:07

P: Doncs que no hi ha això que et sobrepassa 01:07

P: Que no pots controlar 01:07

P: Que et puja a dalt i que t’enfonsa al mateix temps… 01:07

P: És sempre pla… 01:07

M: T’entenc, jo estic així des de fa uns quants anys 01:07

P: Si se’n pot dir així 01:07
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P: Encara que els meus fills són una altra cosa 01:08

P: És una altra història, són part de mi 01:08

P: No sé explicar-ho 01:09

M: T’entenc. Encara que no tingui fills, m’ho puc imaginar 01:09

M: I si això que estem sentint és aquell amor veritable que tothom 
busca i no troba 01:10

M: Ja podem sentir-nos afortunats!!! 01:10

P: Tens raó 01:11

P: Hi ha gent que mai no viurà això 01:11

P: Ara que sé què és, em compadeixo d’ells! 01:11

M: Diuen que la persona més afortunada que trepitja la Terra és la 
que troba l’amor veritable 01:12

P: Alguna cosa així volia dir 01:13

P: Però tu ho expresses molt millor 01:13

M: Em dedico a això 01:13

P: Una artista de les paraules 01:15

M: Anem al llit! 01:15

P: Ho estava desitjant 01:16

M: Ja estic tremolant!!! 01:16

P: Envia’m una foto de la teva cara per adormir-me amb aquesta imatge, si 
us plau!!! 01:17

M: D’acord 01:17

M: Jo també vull una altra teva 01:17

P: Molt bé 01:18

M: (La Mila envia una foto del seu rostre a en Pol) 01:23

P: Guapa! 01:24

M: Estic despullada, sense pijama 01:25

M: Pell amb pell 01:25

M: I ja m’estic posant malalta!!! 01:26

P: Mare meva, a mi m’acabes de posar malalt una altra vegada!!! 01:28

P: Si és que m’alteres en 5 segons 01:28

M: I la teva foto? 01:29
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P: (En Pol envia una foto del seu rostre a la Mila) 01:29

M: Fins demà, amor! 01:29

P: Amor??? 01:29

M: A partir d’ara et diré AMOR, perquè això és el que ets per a mi i 
perquè crec en la força de les paraules, que, quan es llancen al buit, 
es tornen alades i arriben fins a les teves orelles per xiuxiuejar-te: 
sempre teva, sempre meu!!! 01:30

P: Tres cors per a tu! 01:31

P: Que bé que escrius!!! 01:31

P: M’agrada!!! 01:31

M: Gràcies! 01:32

M: Aquest és només per a tu, és teu en exclusiva! 01:32

P: Princesa, petons 01:32
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Passaven els dies, les setmanes i els mesos, i la Mila i en Pol conti-
nuaven estimant-se sense cap límit ni cap reserva, trencant totes 
les barreres que intentessin separar-los de nou i totalment aliens 

al món que els envoltava, del qual s’evadien completament en les seves 
converses diàries per WhatsApp i en les seves trobades esporàdiques. 
S’havien acostumat a portar una doble vida, sense ser conscients que un 
amor tan fogós, profund i incontrolable, que fueteja el cor amb la força 
d’un mar embravit, és difícil de mantenir tancat entre quatre parets 
imaginàries sense que produeixi efectes. 

9 de novembre

M: Hola, quark! 16:43

M: Quan puguis, necessito que m’ajudis amb el llibre, si us plau! 16:43

P: Digue’m!!! 18:09

M: Espera, ara vaig conduint 18:47

M: Quan arribi, t’ho explico 18:47

M: Ja he arribat 20:30

M: Què sents quan saps que seràs immortalitzat en un llibre? 20:30

M: Què et sedueix més: la idea de ser immortal o que la teva història 
amb mi no s’oblidi? 20:32

P: Explica’t 21:14

M: Estic acabant d’escriure el llibre 21:16
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M: Només em queda descriure el que sent el personatge quan té el 
llibre a les mans 21:16

M: Què sentiràs, Pol? 21:16

P: Estic conduint 21:39

P: Ara et dic alguna cosa 21:39

M: D’acord 21:40

P: A veure com t’ho explicaria, em sento com si m’anés despullant a mesura 
que avança la història en el llibre i, finalment, acabo completament nu 21:55

P: Em veig passejant pel carrer, passejant despullat, és clar! 21:55

P: Passejant despullat entre tots, vull dir 22:08

M: Però és un secret! Ningú que coneixes ho sap 22:15

P: M’has preguntat com em sento! 22:15

M: Et sents despullat perquè jo ho sé? 22:16

P: M’he despullat davant teu 22:16

P: I al llibre, em despullaré davant de tothom 22:16

P: És com deixar veure els meus sentiments 22:17

P: No sé com explicar-ho 22:17

M: Sí, sí, t’entenc, però… 22:17

M: A tots ens sedueix la idea de la immortalitat 22:17

M: A tu també t’ha de seduir, no? 22:17

M: I no només això, és que la teva història d’amor amb mi es fa 
immortal 22:17

P: Immortal, però despullat, no ho sé…, és com ensenyar a tothom el que 
veritablement sento, no ho sé, no ho sé…, no és dolent, eh? 22:18

M: Veus com t’ho havia de preguntar, perquè ho he descrit simplement 
com que estaves content perquè t’havia investit d’immortalitat 22:19

P: Jo no he dit que no m’agradi! 22:55

M: Llavors ho deixo com ho tenia i afegeixo allò que et sents 
despullat davant del món i que no et molesta, sinó tot el contrari, et 
fa sentir bé 23:20

M: És molt bonic el que sents!!! 23:25

P: T’estimo! 23:25

M: I jo a tu! 23:40
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M: Vull que sàpigues que al teu costat em sento forta i invencible 23:40

M: Capaç d’afrontar qualsevol tipus d’adversitat 23:40

M: I mai m’havia sentit així abans 23:40

P: Quan m’enviaràs el manuscrit per llegir-lo? 23:40

M: Molt aviat 23:40

P: Bé, prefereixo que vinguis tu a portar-me’l 23:43

P: Així et veig 23:43

M: Ara vaig molt enfeinada 23:45

M: D’aquí a dues setmanes estaré més lliure 23:45

P: D’acord 23:47
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27 de novembre

M: Et va bé que ens veiem demà? 23:45

P: Genial!!! 23:45

M: Et porto el llibre acabat 23:45

P: Fantàstic, així me’l llegeixes!!! 23:46

M: On seràs? 23:46

P: He d’anar al port a deixar coses al veler 23:46

M: Vols que em passi per allà i porti una mica de sopar? 23:46

P: Val!!! 23:46

P: Què portaràs? 23:46

M: No ho sé, digue’m què vols 23:47

P: No ho sé 23:47

M: Està bé, improvisaré, portaré una mica de menjar i de beure 23:47

P: Perfecte! 23:48

M: I què més vols? 23:49

P: Jo amb poca cosa sopo 23:49

M: Alguna cosa per postres? 23:50

P: Tu… 23:50

M: D’acord! 23:50

M: M’agrada el pla 23:52

M: I a tu? 23:52
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P: A mi m’encanta 23:53

M: Sopar + postres + lectura llibre 23:53

P: M’hi apunto!!! 23:53

M: Arribaré cap a les 21 h 23:54

M: Va bé? 23:54

P: Genial! 23:54

28 de novembre

P: On ets, Mila? 21:15

M: Aparcant… 21:15

La Mila va saltar de l’embarcador al casc del vaixell. Quan va entrar a la 
cabina, en Pol se’n va anar directament cap a ella i la va abraçar i li va 
fer un petó als llavis. Després de sopar i mantenir una interessant conversa, 
en Pol va retirar la taula i va ajuntar les dues parts del sofà, convertint-lo en 
un llit gran, perquè poguessin estirar-se i estar més còmodes. La Mila 
va començar a llegir el llibre i en Pol l’escoltava atentament mentre la 
besava i li acariciava delicadament els cabells, el rostre, els braços i les 
cames. A la Mila li costava concentrar-se i havia de fer un gran esforç 
per no perdre el fil de la lectura. 

Estaven gaudint molt del moment. En Pol se sentia captivat pel que 
estava sentint estant al seu costat i escoltant-la descriure passatges de la 
seva vida junts; va començar a fer-li petons al coll dolçament. La Mila 
amb prou feines podia contenir-se, els petons i les carícies a les zones 
més sensibles del seu cos van avivar el seu instint més terrenal i va deixar 
el llibre de banda. Va començar a fer-li petons i acariciar-lo ardentment, 
convertint en foc l’espurna que ell havia generat. La Mila va anar des-
pullant-se a poc a poc, al mateix temps que despullava en Pol, fins que 
tots dos es van quedar completament nus sota la calor d’una manta; el 
contacte dels seus cossos nus els va fer naufragar cap a una illa de plaer. 
No els va caldre pronunciar-se; tal com la Mila ho havia visualitzat en 
somnis, es trobaven en una habitació il·luminada per la llum de la lluna, 
despullats en un llit gran, mirant-se als ulls contínuament i fonent-se 
en una abraçada tendra i apassionada. Aquella nit van fer l’amor d’una 
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manera dolça i desenfrenada alhora, hi havia molt per recordar i per 
recuperar. Mentre feien l’amor, els ulls de la Mila es van omplir de llà-
grimes, la connexió va donar pas a una comunió tan perfecta que va fer 
que bussegés entre una desmesurada onada d’hormones que la satisfeien 
de plaer i de felicitat. En Pol, en veure-la plorar, també es va emocionar 
i els seus ulls també es van omplir de llàgrimes, mentre li agafava les 
mans i entrellaçava els seus dits amb els d’ella. Feia temps que desitjaven 
aquell moment que per fi havia arribat i junts van aconseguir que tots 
els seus sentits culminessin en la cúspide del delit. 

29 de novembre

P: Ja ets a casa? 00:00

M: Sí, acabo d’arribar-hi 00:00

P: Quina enveja que et tinc!!! 00:00

M: Per què? 00:01

P: Perquè ets amb tu i jo no!!! 00:01

M: He pogut descarregar-me una mica, només una mica, necessito 
més! 00:01

P: I jo, però em mataràs!!! 00:02

P: Et menjaria a petons una altra vegada!!! 00:02

M: Et confesso que avui he anat a veure’t com un exèrcit disposat 
per al combat! 00:02

P: I jo m’he rendit davant teu!!! 00:02

M: No t’hauria quedat cap altra opció!!! 00:02

M: No t’anava a deixar cap escapatòria 00:02

P: No puc resistir-me a tu 00:03

P: I ho saps! 00:03

M: Ni jo a tu! 00:03

M: I també ho saps! 00:03

P: Avui per fi s’ha complert el teu somni 00:04

P: I és molt addictiu 00:04

P: M’ha agradat molt fer l’amor amb tu!!! 00:04

M: I a mi també!!! 00:04



353

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

  Videotrucada perduda de Pol a les 00:05 h

M: Fallada tècnica??? 00:05

P: Impaciència! 00:05

M: Bona nit, príncep! 00:06

M: Aquesta nit vens al llit amb mi! 00:06

P: Doncs és clar que sí!!! 00:07

P: Ho estava esperant 00:07

30 de novembre

M: He somiat amb tu! 12:22

P: Explica’m, explica’m!!! 12:58

M: Ara? 13:04

M: No hi havia llenceria! 13:05

P: No n’hi havia??? 13:05

M: No, ha estat un somni estrany 13:06

M: Jo era fora, de viatge 13:06

M: M’allotjava en un hotel amb moltes plantes, semblava una selva 13:06

P: Més, més! 13:07

M: Anava caminant amb un nen agafat de la mà 13:08

P: Aleshores no et puc seduir!!! 13:09

M: Espera! 13:09

M: Que n’hi ha per sucar-hi pa 13:09

P: A veure! 13:09

M: Darrere les plantes hi havia una piscina i s’estava fent fosc 13:09

M: De sobte, apareixes tu per la porta 13:09

M: Al principi anaves una mica despistat 13:10

M: Però quan em veus, surts corrent cap a mi 13:10

M: Et faig una abraçada i caus desplomat als meus braços 13:11

M: I em dius que no em trobaves 13:11

P: És clar, estava estressat per no trobar-te! 13:12

M: A mi em venen ganes de fer-te un petó als llavis 13:12
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M: Però hi ha tanta gent, que no m’hi atreveixo 13:12

M: Aleshores et besa el nen que agafo de la mà 13:13

M: Però soc jo la que nota els teus llavis 13:13

M: Tu estaves molt nerviós 13:13

M: Com si t’haguessis pres un litre de cafè 13:13

M: No sé com et vaig agafar i et vaig portar a la meva habitació 13:14

P: Segur que no m’hi vaig resistir!!! 13:14

M: No, gens 13:14

P: Hahaha! 13:14

M: A l’habitació ja no hi era el nen 13:14

M: I ja no recordo res més… 13:15

M: M’he despertat amb l’estranya sensació que et salvava la vida 13:16

M: I et protegia amb les meves abraçades 13:16

M: El somni m’ha impactat moltíssim! 13:18

P: Detalls, detalls!!! 13:21

M: Detalls de què? 13:22

M: T’he explicat tot el somni 13:22

P: Apaaa! 13:23

M: No hi ha hagut escenes de sexe explícit 13:24

M: Si et refereixes a això… 13:24

M: Això ho deixo per al directe 13:24

P: Ai, ai!!! 13:24

M: Ha estat un somni amb sensacions molt tendres 13:25

M: I m’he quedat amb ganes d’abraçar-te i besar-te als llavis! 13:26

P: Mare meva!!! 13:26

P: Ara sí que estic com si m’hagués pres un litre de cafè!!! 13:26

M: Va, home!!! 13:26

P: Ostres, que sí! 13:27

M: Per què em dius que t’ho expliqui??? 13:27

M: Dutxa freda! 13:30

P: Serà que sí 13:30

M: Jo també faig dutxes fredes! 13:30
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M: Si no és amb tu, dutxa freda! 13:31

P: Mil petons, princesa! 13:31

M: Bé, anem a treballar una estona! 13:32

P: Quin remei! 13:32

M: Tant de bo estiguessis aquí amb mi! 20:33

P: Només imaginar-me al teu costat em poso malament 20:34

M: I jo! 20:34

P: Si et dic com m’has posat abans 20:37

M: Com? 20:37

P: Em tremolaven les cames i em sortia fum per les orelles 20:38

M: De debò? 20:39

P: Mare meva, mare meva, gairebé m’agafa alguna cosa 20:39

M: Va, va! 20:40 
P: Ei, l’altra nit se’m va oblidar dir-te una cosa 20:41

M: Què? 20:41

P: Que estàs impressionant!!! 20:41

M: Gràcies! 20:42

M: Ah! 20:42

M: Em vas fer un ullada! 20:42

P: No, no…, impressionant és poc!!! 20:43

P: Estàs preciosa i de qualsevol manera 20:43

P: I només recordar-te despullada al meu costat, em disparo! 20:47

M: Tu també estàs impressionant! 20:48

M: I jo també em disparo!!! 20:48

P: Només pensar a acariciar la teva pell començo a suar 20:59

M: Ei, tu estàs treballant encara??? 21:01

P: Ja me’n vaig, ara agafo el cotxe 21:01

P: He de fer un parell d’encàrrecs 21:02

P: M’has posat malalt una altra vegada 21:05

M: Jo també estic alterada 21:06

M: M’hauré de fer una dutxa freda! 21:07

P: No puc ni pensar! 21:11
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P: Vaig conduint 21:12

M: Deixa de whatsappejar! 21:12

P: Entre semàfors escric 21:12

M: Em surto del xat! 21:12

P: Ja estic aparcat 21:15

P: Ei, segueixo tremolant, que ho sàpigues!!! 21:23

M: De debò??? 21:23

P: I tant!!! 21:23

P: Entre el somni del matí i els records de l’altre dia!!! 21:23

M: No ho sé, jo no em reconec 21:24

P: Et va agradar allò de l’altre dia? 21:24

M: És clar!!! 21:25

M: Amb tu em sento com a casa! 21:25

P: A mi em va encantar! 21:25

M: Confio molt en tu 21:25

M: Això és perquè et conec des de fa temps 21:25

P: És més que això, és com una part d’un mateix, no ho sé 21:25

P: Quarks!!! Sí, deu ser això 21:26

M: Sí!!! Quarks 21:26

M: És clar! No hi ha cap altra explicació 21:26

P: Que jo sàpiga, no! 21:26

M: Ni jo 21:26

P: És una extensió del jo 21:26

M: Sí, com un doble quàntic 21:27

P: Serà això 21:27

M: Els quarks només existeixen per parells i tu ets el meu parell 21:27

P: Som un, llavors! 21:27

M: Sí, som un en dues meitats, units per a tota l’eternitat 21:28

M: Encara que sembli sinistre, no podem existir per separat 21:28

P: Sigui el que sigui, ho és! 21:29

M: Sí, és real, molt real 21:29

M: Si no, no s’entén que després de gairebé 20 anys estiguem així 21:29
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P: Per no res, semblem dos nens!!! 21:29

P: I m’agrada que hi siguis 21:30

M: I a mi!!! 21:30

P: Molt, molt, molt 21:30

M: A mi també m’agrada molt!! 21:31

M: Has donat una brillantor molt especial a la meva segura i 
acomodada vida 21:31

P: Ens estàvem aburgesant!!! 21:31

M: Sí!!! 21:31

P: Ens calia sal i pebre 21:31

P: Tu ets la meva sal i el meu pebre!!! 21:32

M: I tu la meva sal i el meu pebre!!! 21:32

M: Bona nit, rei!!! 23:42

M: Me’n vaig al llit amb tu!! 23:42

P: Jo no m’ho perdo! 23:43

M: Vaig a estrènyer el meu coixí!! 23:44

M: Com si et tingués entre els meus braços i les meves cames! 23:45

P: Em sembla que me’n vaig a la dutxa! 23:46

P: No, no, millor deixo que m’estrenyis, que ho estic desitjant 23:46

M: Jo també ho estic desitjant! 23:46

  Videotrucada perduda de Pol a les 23:47 h

M: M’has trucat??? 23:48

P: No puc aturar els dits! 23:48

M: Me’n vaig al llit! 23:49

M: Vull somiar amb tu! 23:49

M: Estic tremolant! 23:50

P: Demà has d’explicar-me el somni!!! 23:50

P: Treu-te el pijama i dorm despullada 23:51

M: D’acord! 23:52

P: Així els llençols t’acariciaran per mi 23:52

M: Sí, m’imaginaré que són les teves mans 23:52

M: I que em fas petons als llavis 23:53
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P: Mmmmmmmm 23:53

M: Ufff!!! Que malament!! 23:53

P: Déu, despulla’t i anem al llit.!!! 23:53

M: Sííí! 23:53

M: Et veig ara als meus somnis! 23:54

1 de desembre

P: Bon dia, princesa!!! 09:18

M: Bon dia, maco! 09:30

M: No em recordo del que he somiat 11:38

M: M’he despertat molt feliç 11:38

M: Soc molt feliç, em fas molt feliç! 11:38

P: Princesa!!! 12:30

M: Espero que tu siguis feliç 13:58

M: I espero fer-te feliç també! 13:58

P: És clar que em fas feliç! 14:09

P: Això no em passa normalment, és una excepció 14:09

M: Bona nit, amor!!! 22:58

M: Fes-me lloc a la teva banyera! 22:59

P: I tant!!! 23:12

P: Em fas tremolar fins a les cames!!! 23:22

P: Bona nit, carinyo!! 23:22

2 de desembre

P: Porto tot el dia esperant el teu missatge!!! 23:36

M: Ets un amor 23:38

M: Bé, començo a sentir que ets el meu AMOR 23:38

P: Tu ets tan especial 23:38

M: I tu també ho ets per a mi! 23:39

P: Ets la meva Mila!!! 23:40

M: Sí, soc la teva Mila!! 23:40

M: I tu el meu Pol! 23:40
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M: Vine a dormir amb mi! 23:41

P: Amb molt de gust!!! 23:41

P: Però et deixaré dormir poc 23:41

M: Vull dormir abraçada a tu!!! 23:41

P: Tinc ganes de besar-te, d’acariciar-te, ets tan suau… 23:41

M: Ufff!!! 23:42

M: No segueixis!!! 23:42

P: De sentir-te!!! 23:42

P: Em tornes molt boig! 23:42

M: Jo també en tinc ganes! 23:42

P: Bufff!!! 23:43

P: Paro, paro, que em descontrolo!!! 23:43

P: I això de descontrolar-me només ho aconsegueixes tu!!! 23:43

P: I amb una facilitat…!!! 23:43

M: És mutu, llavors! 23:43

P: M’encanta que sentis el mateix que jo 23:43

M: Està molt clar, no? 23:43

P: Ja ho veus!!! 23:44

M: Anem al llit, amor! 23:44

P: Vinc amb tu!!! 23:44

M: Ja t’he dit que hi dono voltes i sempre vaig al mateix lloc 23:45

P: Quarks? 23:45

M: Sííí! 23:45

M: No pot ser una altra cosa!!! 23:45

P: No sé com es diu, però tants anys, tants anys i sempre tan especial i tan 
diferent de tot 23:46

M: Bona nit, príncep! 23:47

M: Et veig ara als meus somnis! 23:47

P: Per descomptat, no m’ho perdo per res del món 23:47

3 de desembre

P: Et trobo a faltar!!! 23:20
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M: Amor! 23:25

M: Jo també et trobo a faltar!!! 23:25

M: Bona nit!!! 23:25

P: Bona nit, princesa!!! 23:32

P: T’estimo 23:33

M: I jo a tu! 23:34

P: Em poso molt malament quan whatsappejo amb tu!!! 23:35

M: M’agradaria anar a sopar amb tu 23:35

P: I a mi m’encantaria 23:35

M: Doncs busquem un dia 23:36

P: Genial!!! 23:36

P: Digue’m disponibilitat 23:37

M: Demà et dic 23:38

P: M’encantes!!! 23:38

M: Vull fer-te un petó als llavis! 23:38

P: Ho estic desitjant… 23:50
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La Mila es va despertar sobresaltada i li va venir a la ment en Pol. 
El rellotge marcava les quatre de la matinada. Estava molt in-
tranquil·la, intuïa que a en Pol li havia passat alguna cosa. Feia 

unes quantes nits que somiava amb ell. Eren somnis absurds que, en 
ajuntar-los, no tenien cap sentit, però les sensacions que li transmetien 
els convertien en rellevants. Per aquesta raó, l’amoïnava no saber desxi-
frar el missatge encriptat que contenien. En aquella ocasió, veia en Pol 
assegut en una butaca gairebé sense poder moure’s, en una sala gran, 
però no distingia gaire bé si es tractava d’una habitació o d’un menja-
dor. Sabia que pensava en ella i que patia per no poder comunicar-s’hi; 
podia notar la seva preocupació i el temor a perdre-la de nou. En el 
somni també veia en Pol suplicant-li que no perdés l’interès per ell. 

La Mila no estava sola, l’Eduard, el seu marit, s’havia despertat al 
mateix temps que ella i la va estrènyer entre els seus braços. Feia temps 
que la notava estranya i distant, però preferia no preguntar i ella ho 
agraïa francament; sabia que tard o d’hora s’hauria de sincerar amb ell, 
però encara no havia reunit prou valor per explicar-li el que li estava 
passant. La Mila va tranquil·litzar el seu marit dient-li la veritat: que feia 
un temps que estava estressada amb el llibre que estava escrivint. 

Aquella nit se sentia culpable, sentia que no estava fent el correcte, 
era bona persona i no volia fer mal al seu marit. Tot i això, i malgrat tot, 
estimava en Pol, que li havia tornat la il·lusió i les ganes d’arriscar-se a 
explorar noves dimensions on satisfer els seus anhels i cobrir les seves 
necessitats. Era conscient que el seu romanç amb ell havia revelat la 
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feblesa del seu matrimoni. La Mila estimava molt el seu marit, junts 
havien estat molt feliços i afortunats, i havien aconseguit fer una bona 
vida, però la passió que ara sentia per en Pol deslluïa l’altre tipus d’amor 
que sentia pel seu marit. Mai no havia dubtat tant dels seus sentiments 
fins aleshores, i no era una situació fàcil de portar, estava totalment per-
duda perquè no sabia quin significat donar a tot el que li estava passant: 
el capritxós amor, en la seva versió més apassionada, l’havia abandonat 
i ara tornava de nou, però als braços d’una altra persona. Fins i tot el 
seu do de visualitzar el futur havia quedat eclipsat per l’aclaparadora ca-
dena de sentiments contradictoris que intentava gestionar. Encara que 
li resultés molt difícil escollir amb qui quedar-se i a qui abandonar, la 
impossibilitat de sostenir aquella situació durant molt més temps l’em-
penyia a prendre una decisió dràstica: o continuava vivint a la seva zona 
de confort o s’arriscava a començar una nova vida.

L’endemà va consultar la seva agenda per veure quins dies tenia dis-
ponibles per sopar amb en Pol i, quan va entrar al seu xat de WhatsApp 
per enviar-li un missatge, es va adonar que la seva fotografia i la seva 
última connexió havien desaparegut. A la Mila el cor li va fer un salt, el 
seu darrer somni semblava haver-li avançat fets futurs: a en Pol li havia 
passat alguna cosa. Abans de tornar a embarcar-se en una nociva roda 
de pensaments il·lògics, va intentar calmar-se, pensant en la casuística 
que podia haver-lo portat a aquesta situació: potser havia desinstal·lat 
l’aplicació de missatgeria, o havia perdut el telèfon mòbil o se li havia 
trencat i no havia tingut temps de comprar-ne un de nou. Va passar el 
dia com va poder i, quan es feia fosc, va començar a notar un nus d’an-
goixa a la gola que amb prou feines la va deixar dormir a la nit.

L’endemà va tornar a entrar al xat d’en Pol i la seva fotografia i la seva 
darrera connexió seguien sense aparèixer. El nus d’angoixa continuava 
creixent i oprimia cada cop més la gola sense donar-li treva. En els seus 
últims missatges en Pol li expressava com estava d’ansiós per veure-la i 
va començar a convèncer-se que realment li havia passat una cosa greu. 
A la Mila no li quedava cap altra opció que esperar que es posés en 
contacte amb ella. 

A mesura que passaven els dies i seguia sense notícies seves, la Mila 
veia la meitat del seu món reduït tot esperant un missatge de WhatsApp 
o una trucada de telèfon, guardant silenci i ocultant els seus sentiments. 
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No volia molestar l’Andrea, que estava molt ocupada editant el seu nou 
llibre, i quan no es va poder reprimir més, va decidir actuar i li va escriu-
re a en Pol un missatge amb un contingut neutre al seu xat i va esperar 
resposta. Però no en va obtenir cap. Finalment, es va armar de valor i 
el va trucar per telèfon. Tot i que no li va agafar la trucada, va poder 
comprovar dos fets: primer, que el telèfon tenia línia i, segon, que tot 
apuntava que l’havia bloquejada a l’aplicació de WhatsApp. Però de poc 
li va servir aquella informació perquè seguia sense saber si es trobava sa 
i estalvi. Li semblava estar vivint al mateix infern. Com que no volia 
actuar de qualsevol manera per no aixecar sospites i perjudicar-lo, havia 
de moure’s discretament, així que el següent que se li va acudir va ser 
acostar-se a l’hospital on treballava i, amb una excusa creïble, preguntar 
per ell a alguna de les infermeres que l’havien vist per la consulta. De 
camí a l’hospital, va trobar-se una amiga de l’institut.

—Hola, Rosa! 
—Mila, quina alegria veure’t! Com estàs?
—Bé, i tu?
—Bé també. No et veia des de l’enterrament del marit de la Luz.
—Doncs és veritat! Ja ha passat més d´un any.
—Per cert, estic organitzant un sopar d’antics alumnes de l’institut.
—Em sembla fantàstic. Crec que a la Luz li anirà bé reunir-se amb 

els amics.
—Us enviaré un missatge a tots. 
—D’acord.
—Per cert, saps qui s’ha mort? —La Mila va notar una aguda pun-

xada al seu cor i el seu rostre va empal·lidir a l’acte, les seves orelles es 
resistien a escoltar el que la seva amiga estava a punt d’explicar-li.

—Te’n recordes d’en Pol?
—Sí, és clar que me’n recordo —va contestar la Mila, sense alè i 

sostenint-se dreta amb prou feines.
—Estàs bé? T’has posat blanca en segons.
—Sí, sí, estic bé, una mica cansada de tant treballar.
—Has escrit un nou llibre?
—Sí. Explica’m, si us plau…
—Disculpa. Doncs, te’n recordes del seu amic, el que sempre anava 

amb ell.
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—Té molts amics, no sé a quin et refereixes.. —Evitava parlar d’en 
Pol en passat.

—Un de ros, amb ulls de color mel, que tenia un germà bessó.
—En Lluís?
—Sí, això, Lluís, no em sortia el nom. Doncs s’ha mort en un acci-

dent de trànsit. 
—Déu meu! Quin horror!
—Deixa vídua i dues criatures de sis i quatre anys.
—Quina tragèdia! Coincidia amb ell a la piscina i coneixia el seu 

germà, deu estar destrossat. Ho sento de debò. 

La Mila va estar una estona més parlant amb la seva amiga i després va 
marxar amb la sensació que en qualsevol moment podia caure a terra. 
Les cames li feien figa i amb prou feines va aconseguir creuar el carrer 
i seure al primer banc que va veure. Va esclatar i es va posar a plorar 
amb un gran desconsol, tement per moments que en Pol hagués tingut 
la mateixa sort que el seu amic Lluís. Ja no podia suportar més temps 
viure en aquell estat d’incertesa. Es va presentar a l’hospital, preparada 
per afrontar allò que el destí li tingués reservat. Un cop a la consulta, 
una de les infermeres li va explicar que en Pol i dos metges més que esta-
ven de guàrdia aquella nit, havien relliscat i havien caigut per unes escales 
en creuar per una zona en obres a l’hospital. En Pol era el que havia sortit 
més ben parat dels tres, ja que només es va fracturar la clavícula es-
querra i es va contusionar diverses costelles. Feia unes setmanes que 
era a casa reposant, sota les cures atentes de la seva família. La Mila va 
sortir reconfortada perquè, malgrat l’aparatós accident, en Pol estava 
bé. Ara podia justificar el seu comportament entenent que, com que 
era a casa i amb escassa mobilitat, no podia arriscar-se que la seva 
dona i els seus fills descobrissin que mantenia una relació amb ella. 
Per la mateixa raó per la qual ella no volia fer patir el seu marit, en 
Pol tampoc volia fer patir la seva família. La Mila es trobava a disgust 
en aquella insòlita i estranya situació, però va respectar la decisió d’en 
Pol. L’argument de la Mila en defensa d’en Pol es basava en suposici-
ons benintencionades, i fins que ell no li expliqués el que havia passat, 
en la seva ment transposada es gestarien teories no tan genuïnes sense 
que pogués evitar-ho.
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Després de dues setmanes i un dia d’absolut silenci, i quan les espe-
rances de la Mila ja s’ensorraven, en Pol es va posar en contacte amb 
ella enviant-li un missatge per WhatsApp, breu i en un to auster, molt 
diferent del que solia emprar en els seus missatges. 

19 de desembre

P: Hola! 11:28

P: No tenia mòbil 11:29

P: Me’l van portar a reparar després de la caiguda 11:29

M: Holaaa!!! 13:11

M: Ho sé, ho sé 13:11

M: Com estàs??? 13:11

M: Que malament que ho he passat! 13:11

M: Vaig haver d’anar a l’hospital a preguntar per tu 13:13

M: I allà em van explicar què t’havia passat 13:13

P: Tot torna a la normalitat de mica en mica 13:21

M: M’alegro que estiguis millor 13:23

P: Gràcies!!! 13:23

M: No ens enviem missatges durant un temps 13:23

P: Hi estic d’acord, serà el millor 13:26

M: No et pots arribar a imaginar que malament que ho he passat!!! 13:35

M: Intuïa que t’havia passat alguna cosa 13:36

M: I no sabia com esbrinar-ho 13:36

M: És horrible!! 13:36

M: De debò 13:36

M: Fins que no vaig saber que estaves bé, va ser un infern 13:36

P: Ho sento 13:37

M: Després, ja no va ser tan infern 13:37

P: Era la incertesa, oi? 13:37

M: Sí, la incertesa 13:37

M: No te n’adones fins que et veus en la situació 13:38

P: Bé, tot va col·locant-se al seu lloc a poc a poc 13:38
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M: Et deixo, que avui tinc el dia ple de reunions i un dinar de feina 13:39

M: Cuida’t molt! 13:39

P: Petons 13:39

La Mila necessitava tant com en Pol un respir per recompondre’s des-
prés de la mala experiència passada. Fins a aquell dia, havien gaudit del 
seu idil·li dins d’una bombolla de vidre que tots dos havien fonamentat 
en somnis, anhels i promeses d’amor etern, i ara aquesta bombolla els 
havia caigut a sobre, trencant-se en mil bocins i deixant-los a la intem-
pèrie. Aquella petita tragèdia els va sacsejar per dins i els va mostrar la 
realitat tal com era, retornant-los a les seves vides, als mons que havien 
construït amb les seves pròpies mans. S’adonaven ara de com havia estat 
de difícil edificar-los i que fàcil podia ser destruir-los. Van començar a 
qüestionar-se els seus comportaments i les dures conseqüències que els 
podien comportar. El fructífer camp d’amor i tendresa que havien sem-
brat durant tot el temps que havien passat junts, en qüestió de minuts 
havia quedat devastat per una tempesta de contradiccions i retraccions, 
convertint-se en una terra erma i desolada. Encara que l’amor continua-
va latent en ells, els sentiments i les emocions s’havien quedat atrapats 
en l’austeritat subjacent a l’ètica i la moral. Entre els amants havia deto-
nat una crisi que marcava el final del conte de fades i el començament 
de la vida real, i malgrat que era cert que hi havia més confiança entre 
ells, els darrers esdeveniments els havien precipitat a qüestionar-se la 
continuïtat de la relació. 

7 de gener

M: Com et trobes? 23:51

P: Encara adolorit, però força recuperat ja 23:53

P: Dilluns començo rehabilitació 23:54

P: A veure com va 23:54

M: Encara no treballes? 23:58

P: Sí, ja he començat a treballar 00:00

P: Els pacients no poden esperar més temps 00:00

P: Alguns tenien l’operació programada des de fa mesos 00:01
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M: Cuida’t molt! 00:07

M: Si et va bé, demà passo a veure’t 00:07

P: D’acord 00:07

M: Quedem en algun lloc per prendre alguna cosa? 00:07

P: Sí, a la cafeteria del costat de la clínica 00:07

M: Sobre quina hora? 00:08

P: Jo crec que a les 20:30 h ja estaré 00:08

M: D’acord! 00:08
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En Pol va arribar puntual a la cita i es mostrava ansiós per veure la 
Mila aparèixer per la porta d’entrada de la cafeteria. La Mila va 
arribar mitja hora més tard. 

—Quines ganes que tenia de veure’t! —li deia en Pol mentre la besa-
va als llavis i s’hi abraçava, actuant com si no hagués passat res i tot 
continués igual.

—Jo també t’he trobat a faltar en tot aquest temps. Com estàs? —La 
Mila continuava tancada a la cuirassa protectora i es va mostrar freda i 
distant.

—Millorant dia a dia. I tu, com estàs? —va replicar en Pol, mi-
rant-la, confós.

—Ho he passat molt malament.
—Em sap greu. Estava molt adolorit i no em podia moure. I quan 

vaig recuperar el mòbil, et vaig bloquejar per evitar disgustos. Ho en-
tens, oi?

—És clar que ho entenc!, però tu has d’entendre que ho he passat 
molt malament. Ha estat molt dur no tenir notícies teves, no he pogut 
dormir en dies i tot això m’ha remogut la consciència, saps? 

—I tant que t’entenc.
—La meva preocupació anava augmentant a mesura que passaven 

els dies. Fins i tot vaig arribar a pensar que t’havies mort, i jo només de 
pensar-hi em moria també. Ha estat horrible! I el pitjor de tot és que no 
sabia on anar ni a qui preguntar sense aixecar sospites. 
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—Ho sento de debò. —En Pol es va emocionar en veure els ulls de 
la Mila plens de llàgrimes sinceres que li queien per les galtes mentre 
parlava.

—No podia viure amb la idea que estiguessis mort. No podies mo-
rir-te sense avisar-me!, era un despropòsit per part teva. El que portava 
pitjor era no haver-me acomiadat de tu. I el llibre que havia escrit sobre 
la nostra història d’amor, Déu meu!, ja no tenia cap sentit per a mi. Per 
què havia de publicar-lo si tu ja no eres aquí per llegir-lo? Vaig estar a 
punt de retirar-lo unes quantes vegades.

—Ho sento, ho sento molt! —En Pol mirava la Mila amb la cara 
descomposta, ara que era conscient del daltabaix que el seu comporta-
ment havia provocat. La va estrènyer entre els seus braços i va continuar 
fent-li petons.

—Aquests dies m’he adonat que no estic a gust vivint aquesta doble 
vida. Em sento malament, m’hauria de sincerar amb el meu marit, però 
quan penso a reprendre la meva vida, em sembla impossible. Des que 
tu hi ets, res no és el mateix; i per altra banda, em sento empresonada 
per no poder expressar lliurement el que sento per tu. En definitiva, 
em sento atrapada i no m’agrada sentir-me així, jo necessito sentir-me 
sempre lliure.

—Ja, t’espanten els lligams. Ho sé. Jo tinc una vida còmoda, ho re-
conec, i des que ets amb mi, res és com abans. Em trobo igual que tu: 
d’una banda, no et vull perdre i, de l’altra, m’espanta que m’agradi tant 
estar amb tu.

—Això que ens ha passat m’ha descol·locat. Jo ja no sé res!, dubto de 
tot, dubto de si estic amb tu perquè realment t’estimo o perquè les coses 
no van bé en el meu matrimoni. No ho sé, necessito aclarir-me per ser 
honesta amb tu i amb mi. 

La Mila se sentia totalment confosa, el seu cap s’havia convertit en 
un eixam de sentiments contradictoris.

—Què puc fer perquè no estiguis així?
—Em va bé que parlem, però no pots fer res més per mi. Això ho he 

de resoldre jo sola. 
—Tot això que m’expliques m’està fent reflexionar. Sens dubte no he 

arribat al punt on ets tu ara, jo encara estic com al principi, il·lusionat 
per veure’t i estar amb tu. Mila, la meva situació és diferent, jo tinc fills.
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—Què vols dir amb això? La meva situació no és tan diferent de la 
teva, jo també estic lligada. Em vaig casar amb un bon home a qui no 
tinc res a retreure, i si decideixo deixar-lo, el deixaré completament sol.

—Jo estic lligat de peus i mans. Si em divorcio m’atacaran pertot 
arreu, encara que això no m’importa. De fet, només m’importen els 
meus fills. 

—Pol, les dones som capaces de sacrificar-nos i aguantar el que sigui 
perquè els nostres fills tinguin una llar feliç. Potser hauríem de dei-
xar-ho.

—No em diguis el que he de fer, no vulguis decidir per mi!
—No vull decidir per tu, només et facilito les coses, com sempre 

he fet. Mai no t’he mentit ni t’he manipulat, sempre t’he deixat triar 
lliurement. I ara espero que entenguis que, quan et vaig dir que em 
mantindria sempre al teu costat, només era la teva amiga; a hores d’ara, 
ja no puc ser només la teva amiga, els meus sentiments han canviat. I no 
cal que et digui que quan no veig les coses clares, me’n vaig. T’ho vaig 
demostrar una vegada i, si cal, puc tornar-ho a fer.

—No vull que te’n vagis, no vull que ens enfadem i no vull que ho 
deixem.

—No ho sé, jo ara estic molt confosa, no penso amb claredat. Dei-
xem-ho per avui. He d’anar-me’n. 

La Mila, encara amb llàgrimes als ulls, li va fer una forta abraçada i 
un tendre petó als llavis, després va marxar a correcuita deixant en Pol 
encara assegut a la taula de la cafeteria.
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El dia estava ennuvolat i molt plujós. La Mila es va despertar 
molt aviat. La intensitat amb què havia viscut dies enrere no va 
impedir que aquella nit descansés i dormís bé; s’havia aixecat 

amb la ment més clara i es trobava a gust amb ella mateixa. En els seus 
somnis havia vist quins havien de ser els passos següents. Aprofitant que 
el seu marit estava de viatge, va decidir marxar sola durant unes setma-
nes, abans que comencés la campanya de llançament del seu nou llibre. 
Aquell mateix matí també va decidir escriure una carta a en Pol, potser 
la carta més difícil que havia escrit fins aleshores.

«Estimat Pol, espero que quan llegeixis aquestes línies estiguis total-
ment recuperat. He decidit prendre’m un descans de tot i de tots. El que 
ens ha passat m’ha trastocat molt i necessito estar sola per aclarir les me-
ves idees. No cal que et recordi que aquests dies han estat molt estranys 
per a mi. He vist com la nostra relació s’enfortia a la llum d’un foc càlid 
i després, en qüestió de segons, passava a sobreviure a l’impassible gel. I 
encara que em costa d’entendre-ho, m’estic esforçant per assimilar-ho. 
És molt incòmode viure amb tantes contradiccions. De vegades penso 
que el que ha passat no és més que una crisi passatgera, perquè quan 
rebobino i miro enrere em sembla impossible que una cosa tan bonica 
pugui acabar-se de la nit al dia, però altres vegades penso que podria 
ser així. Tot i que ara la idea de pensar en un final em trenca el cor, és 
cert que tot s’acaba en aquesta vida. No em veig en una posició legítima 
per reclamar-te res, ni tan sols sé quin tipus de relació mantenim. Però, 
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com que vam acordar dir-nos sempre la veritat per no fer-nos mal, et 
mentiria si et digués que no em va doldre assabentar-me per altres del 
teu accident i no per tu, i que em tractessis com una estranya bloque-
jant-me al teu mòbil, encara que comprengui per què ho vas fer. Aquest 
comportament fa que em qüestioni si realment ets el meu amic.

»En tot el temps en què vam estar incomunicats el meu cor va quedar 
desolat i el meu cap es va convertir en un formiguer de mals pensa-
ments. Fins i tot vaig arribar a confeccionar una llista amb les veritables 
raons per les quals no t’havies posat en contacte amb mi i no t’atrevies a 
confessar-m’ho: t’havies fet enrere per por, estaves frustrat i fart d’aques-
ta situació, et senties malament i t’havies ensorrat pels teus fills i la teva 
dona, necessitaves donar-te un respir per aclarir les teves idees, havies 
conegut algú millor per a tu… No m’importava la raó, només necessi-
tava sentir-t’ho dir, no és tan difícil fer bé les coses. No em cansaré de 
repetir-te que aquesta situació és tan complexa per a tu com per a mi 
i em vas deixar sola permetent que dubtés, que pensés que tot el que 
havia viscut amb tu havia estat una gran farsa. 

»Crec que ha arribat el moment que ens distanciem, jo ho necessito, 
però abans, volia dir-li a aquesta part de tu que em va obrir el cor que, 
passi el que passi, estarà sempre al meu costat, que li agraeixo el temps 
que ha compartit amb mi. Per a mi ha estat molt especial, he tornat al 
passat i l’he canviat, sanejant-lo i alliberant-lo de dubtes. A partir d’ara 
recordaré que som quarks, ànimes bessones que s’estimen i s’estimaran 
per damunt de tot, i això em donarà forces per continuar. Durant tots 
aquests anys hem viscut enganyats, sense saber que havien intervingut 
en les nostres vides amb mitjans hàbils i al servei d’interessos particu-
lars. Però el nostre amor és tan gran que va fer possible el retrobament 
perquè, un cop aclarit tot, ens adonéssim que ens estimem i ens hem 
estimat des de sempre. Et vaig obrir el meu cor de nou, vaig tornar a 
apostar per tu, amor, em vas tornar a convèncer, t’estimo de debò, tal 
com ets. Per això respires a plens pulmons quan et sents al meu costat. 

»Aquesta vegada no em quedo amb un molest interrogant que em 
martelleja el cap. No sé què ens reserva el futur a partir d’ara, l’únic 
que sé és que no puc continuar més temps així, no vull mentir més, no 
vull viure una vida doble, ni tampoc la meitat d’una vida compartida. 
L’amor que sentim és aclaparador, incondicional, noble i sublim, i això 
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el converteix en invencible, però ara mateix, ni tu ni jo no gosem fer 
aquest pas. Tinc la sensació que un riu ample ens separa. Aquesta vega-
da, però, hem construït un pont bell i etern: un llibre que ens recordarà, 
cada cop que ho necessitem, que som un en dues meitats. El que veuen 
els teus ulls ho veuran els meus, i allò que el teu cor senti ho sentirà el 
meu. Et portaré sempre amb mi i tu em portaràs sempre amb tu. T’es-
timo. Mila»

La Mila va introduir la carta en un sobre, el va tancar i el va guardar a la 
bossa. Mentre anava a trobar-se amb l’Andrea, pensava com fer arribar 
la carta a en Pol, assegurant-se que anava a parar només a les seves mans. 
Havia descartat l’opció d’enviar-la per correu postal o electrònic. L’única 
alternativa segura que li quedava era confiar-la a la seva editora.

—El llibre estarà a totes les llibreries a partir del 14 de febrer. T’envia-
ré per correu electrònic el calendari d’entrevistes i presentacions. 

—Em faràs un favor? —La Mila va treure el sobre de la bossa i el va 
entregar a l’Andrea.

—I tant, digue’m què he de fer amb aquest sobre.
—Mentre estigui fora, guarda-te’l i, si en Pol apareix per l’editorial, 

l’hi entregues. Només confio en tu.
—I com saps que vindrà a l’editorial?
—No ho sé segur, però és possible que, quan li enviïs el llibre, passi 

per l’editorial.
—Vols que li enviï el llibre?
—Per descomptat, vull que li enviïs una còpia abans que surti publi-

cat i ningú més el tingui.
—D’acord. I tu què penses fer?
—Primer de tot, desconnectar el mòbil. Penso aprofitar aquests dies 

per aclarir-me, necessito aclarir les meves idees.
—Suposo que ha arribat el moment de posar ordre a la teva vida.
—No puc més! Estic a punt d’arribar a un punt sense retorn. Aques-

ta crisi m’ha obligat a preguntar-me qui soc, si la dona que està amb 
l’Eduard, la que està amb en Pol o simplement la Mila.

—Què vols dir amb això?
—Doncs que no puc continuar remant contra mi mateixa. No sé 

què fer amb el meu matrimoni. He gaudit molt i ha estat fantàstic saber 
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que en Pol i jo ens estimem i sempre ens estimarem, però no em sento 
a gust amb la relació que mantenim. No em reconec en aquesta doble 
vida, no soc jo.

—Suposo que tard o d’hora havies d’esclatar. Les persones bones i 
honestes com tu acaben explotant.

—No sé què es fa en aquests casos. Mai havia hagut d’enfrontar els 
meus ideals a un amor que està per sobre de tot a la vida. 

—Entenc. Sento no poder-te ajudar en això, només et puc dir que, 
com sempre en aquests casos, et guiïs pel que et dicti el cor i la teva 
meravellosa facultat extrasensorial. 

—Aquest és el problema, ara mateix estic tan confosa que no hi veig 
res, ni tan sols puc escoltar el que em diu el cor. Per això me n’he d’anar. 
Ho entens, oi?

—Com no ho haig d’entendre! Et conec bé, fa anys que treballem 
juntes i ens hem fet molt amigues. T’admiro perquè ets d’aquelles per-
sones pures i autèntiques, que no esperen que ningú els regali res a la 
vida perquè volen aconseguir-ho per mèrits propis. Ets una guanyadora 
nata perquè t’atreveixes a viure intensament i sense por. 

—He de prendre una decisió important, i per fer-ho necessito estar 
molt lúcida. Estic convençuda que el que ha passat no ha estat en va. 
Ha passat o he deixat que passi perquè, com tu em vas fer veure, la por 
i el dubte m’envaeixen, i això significa que estic a punt per emprendre 
un canvi. Necessito un canvi a la meva vida. No sé quin tipus de canvi 
serà, això és el que intentaré esbrinar aquests dies. 

—Bé, m’has de prometre que tornaràs i no em deixaràs penjada.
—Et prometo que tornaré i no et deixaré penjada. 
La Mila es va acomiadar de l’Andrea amb una forta abraçada i un 

parell de petons a les galtes.
L’Andrea, amb ulls tendres, observava la Mila allunyar-se des de la 

porta del restaurant, fins que la seva figura es va esvair entre la intensa 
cortina de pluja que queia sobre la ciutat.



Si alguna cosa els intenta separar,

COM FAN ELS QUARKS.
fan servir la força utilitzada per distanciar-los per unir-se encara més,


	Portada
	Portadella 1
	Portadella 2
	Crèdits
	Dedicatòria
	Capítol 0
	Capítol 1
	Capítol 2
	Capítol 3
	Capítol 4
	Capítol 5
	Capítol 6
	Capítol 7
	Capítol 8
	Capítol 9
	Capítol 10
	Capítol 11
	Capítol 12
	Capítol 13
	Capítol 14
	Capítol 15
	Capítol 16
	Capítol 17
	Capítol 18
	Capítol 19
	Capítol 20
	Capítol 21
	Capítol 22
	Capítol 23
	Capítol 24
	Capítol 25
	Capítol 26
	Capítol 27
	Capítol 28
	Capítol 29
	Capítol 30
	Capítol 31
	Capítol 32
	Capítol 33
	Capítol 34
	Capítol 35
	Capítol 36
	Capítol 37
	Capítol 38
	Capítol 39
	Capítol 40
	Contraportada



