
Dia de boira 

Encara no era l'hora, però havia de passar per allà per a poder fer uns encàrrecs. 

Temorós, caminava amb lentitud i cautela pels carrers. Anava per altres diferents 

perquè no em donés la sensació d'anar com de costum. M'acostava cada vegada 

més al jardí i no volia ser conscient d'això. Vaig tancar els ulls amb força mentre 

passava pel costat ràpid, gairebé corrent, per a evitar veure el que tant de 

sofriment em causava.  

- Les ales que volen, les llunes que no tornen…  

Escoltava una veu molt fàcil de reconèixer. Ansiós, vaig obrir els ulls de pressa i 

amb nervi, amb fermesa. Continuava caminant.  

- …el sol que s'apaga i les nits que neixen…  

No podia ser cert.  

- Si ella fos meva, Oh…! Si ella fos- 

- Què fas?! Què fas aquí, maleïda?!- li cridava furiós, interrompent-la. De sobte, 

la veu va cessar de cantar. Silenci. Em vaig girar irascible estrenyent les dents 

amb força. Ofuscat, mirava els gronxadors buits. Mentre em voltejava amb la 

intenció de continuar amb el meu trajecte, per la cua de l'ull vaig veure unes 

robes vaporoses prop del nostre arbre.  

- No pot ser cert…- em deia a mi mateix, sorprès.  

Vaig començar a córrer fent passos enormes plens de desesperació. Panteixava 

davant tots aquests aclaparadors sentiments que no sabia contenir ni suportar. 

Quan a la fi vaig arribar, no hi havia ningú.  



- Com és això possible?- vaig dir enlaire.  

Em vaig quedar esbalaït davant la situació que acabava de viure. A la fi, en la 

realitat, ella no estava, i no sabia com reaccionar: si estar alleujat o trist per això. 

Vaig sospirar cansat de tot i l'apaivagament es va incorporar en mi. Els meus 

batecs es van tornar imperceptibles i la meva respiració agitada, juntament amb 

la tensió corporal que havia assumit, es van anar a poc a poc. Em vaig quedar 

allà, estàtic, comprovant una vegada i una altra que veritablement ella no estava. 

Passava els meus ulls per les mateixes zones una vegada i una altra, mentre les 

meves emocions s'apagaven tranquil·lament. Vaig tornar a sospirar de nou. 

Havia passat una estona des de llavors i em vaig decidir per prosseguir amb el 

que era en realitat el meu objectiu. Vaig començar a caminar cap al meu rumb 

fix.  

- Per què fuges?- vaig sentir dir. Em vaig quedar quiet, ja ni si vulgui vaig mirar 

al parc.- Per què fuges?- tornava a preguntar-me. Em vaig posar a plorar 

horripilat. 

- Qui ets?- vaig aconseguir pronunciar.  

- No saps qui sóc?- em responia amb una altra pregunta. Vaig sentir que va 

començar a plorar.- T'has oblidat de mi?- cada vegada amb la veu més trencada 

m'intentava parlar. No em podia creure el que estava passant.  

- Renata?- vaig preguntar, mentre definitivament em vaig girar per a veure-la.- 

Renata?- vaig tornar a preguntar espantat.- Renata, on estàs?- insistia de nou.- 

Renata?!- sanglotant exasperat vaig córrer cap a on l'havia escoltat.- Renata?- 

qüestionava de nou a l'aire.- Renata, ets aquí? Renata?- seguia sense tenir 



resposta. Em vaig dirigir al seu gronxador, però no estava. De nou, vaig passar 

els ulls ràpids pel parc. No estava. No estava. No estava. No estava.  

- Sebastià! Per què no véns? Vine!- asseguda en el seu gronxador, movia la seva 

mà per a indicar-me que m'acostés. Vaig fer un lleu pas, després un altre, i vaig 

començar a caminar cap a ella a un bon ritme. Mentrestant, em somreia i 

m'esperava que arribés.  

- Renata…- aconseguia dir mentre deixava sortir llàgrimes de felicitat.- No saps 

quant t'he esperat…  

- Per què m'esperaves? Jo sempre he estat amb tu.  

- Renata… Renata…- només deia el seu nom. Se'm va gargotejar la vista. Quan 

a la fi vaig arribar, em vaig deixar caure derrotat davant la seva falda, estant ella 

asseguda en el gronxador. Amb els meus braços em donava suport el cap per a 

no mullar-li la roba. Vaig agafar amb força la seva faldilla per a no deixar-la anar.- 

Renata, t’estimo, t'amo… No saps quant, et juro que…  

- Et juro que t'estimo…- vaig declarar baixet mentre queien llàgrimes al sòl.- Així 

que avui també, de nou…- comentava apesarat- …no estàs. 

Somniava despert. 

 

 

Judit García Gómez 

B11 

 


