
ELLA I JO 

-Fes-me un petó- va repetir, i va agafar-li amb les dues mans les solapes de la jaqueta, 
(...), sense fer força, i se la va mirar, i (...) es va espantar del que va veure, la princesa 
altiva, la més bonica, la més forta, trepitjant el buit, a punt de trencar-se en bocins al 
mig del carrer. Era quasi meva! Quan estava a un mil·límetre de la felicitat total va 
arribar ELL! Sempre tant oportú! Amb els cabells canosos i descabellats, amb els ulls 
grisos, envidrats i amagats per les ulleres miòpiques i rodones.  

-Torneu a la fila! Es pot saber que estàveu fent?- El senyor Codina ens havia espatllat 
el moment. 

Ens vam mirar, avergonyits, el meu cor bategava fort i a mil per hora, però vaig 
continuar caminant. 

Els següents dies no vam parlar, suposo que no volíem recordar aquell moment tant 
vergonyós de l’excursió. Tenir els seus ulls, grans i verds tan a prop, em va fer venir 
aquell sentiment de tenir papallones a la panxa.  

La dona més sàvia que coneixia era la meva àvia, l’endemà al matí li explicaria tot el 
que passava. Ella m’ajudaria. Havia d’aprofitar el màxim de temps amb la meva àvia, 
tenia una malaltia crònica, i s’estava a punt de morir, m’ho recordava sempre. 

L’endemà vaig anar a casa seva. Tenia la pell groguenca, la cara plena d’arrugues, 
però el mateix somriure de sempre.  

Li vaig dir que s’assegués al sofà, necessitava descansar, i així explicar-li tot el que 
m’havia passat. El romàntic petó que havíem estat a punt de fer-nos, la interrupció del 
professor i les poques lletres que ens dedicàvem ara. No em va interrompre en tota 
l’explicació. Llavors vam estar una estona en silenci, però murmurava alguna cosa 
com dient: la maleta... les golfes... la foto... fa temps... I en aquell moment va caure 
plana, estirada, sense moure’s... Tenia els ulls en blanc, la pell pàl·lida i les mans 
fredes. Vaig trucar a l’ambulància sense perdre temps i va arribar passada una estona. 
El metge em va preguntar què havia passat i, entre llàgrimes i mentre explicava la 
situació viscuda uns minuts abans, vaig recordar les paraules que m’havia estat dient 
l’àvia mentre moria. Eren mots sense sentit, sense verb que ells lligués. Què em volia 
explicar? 

Sol a casa vaig pujar a les golfes a veure què hi havia. No sabia què m’hi trobaria però 
necessitava saber què volia dir. Les escales estaven malmeses pel pas del temps i la 
porta grinyolava com el miol d’un gat. L’estança era fosca i empolsinada. La finestra 
petita que penjava del sostre deixava passar un fil de llum que il·luminava una maleta 
de viatge. Semblava com si l’àvia hagués volgut que em fixés en ella!  

Quan la vaig obrir hi vaig trobar un rellotge de cadena antic, unes cartes d’amor 
embolcallades amb una goma verda i mig trencada, un dibuix que semblava que havia 
fet jo de petit, i una fotografia de dos nens que destacava per la seva brillantor. A sota 
posava ELLA I JO. Aquells nens em resultaven familiars. Un semblava jo, i l’altre 
semblava... Aquella noia d’ulls grans i verds. Ens havíem conegut abans? I l’àvia ho 
sabia?  

Al cap d’uns dies ho vaig entendre tot, ja sabia qui era la nena de la foto, i també 
sabia, que el nostre amor duraria per sempre! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


