
NITS DE CONFINAMENT 

Fora plou però no em preocupa gaire. Fa temps que l’única cosa que em mulla és l’aigua 

de la dutxa. Mentre miro per la finestra grapejo el transistor que tinc al saló. Giro la rodeta 

cercant quelcom nou, fugint dels especials informatius d’uns i altres. Quan aconsegueixo 

donar amb una emissora musical m’assec al sofà i observo per la finestra els carrers buits 

de Barcelona. És de nit, no hi ha cap ànima, només les pampallugues d’un cotxe de 

policia que fa dies que fa el mateix recorregut. Un dia més o un dia menys.  

Noto com la vibració del meu telèfon em fa pessigolles a la cama. Fa hores que no el 

miro, deu estar traient fum, ple de converses inacabables, acudits i notícies enganyoses 

sobre la gestió del govern i l’oposició. Sembla que encara hi ha gent que no ha après la 

lliçó. Obro la finestra perquè la humitat ompli la cambra on estic i es produeixi una catarsi 

en l’ambient. Mentre la brisca freda passeja pel saló de casa, m’acomodo al sofà, tanco 

els ulls i deixo que la imaginació surti a fer un tomb. No sóc una persona egoista, per molt 

que jo no pugui sortir de casa no penso deixar castigada i silenciada la imaginació dins el 

meu cap. 

L’aire fresc del carrer es transforma en gisca marina. L’olor de sal impregna el meu cos i 

sento com els peus se’m remullen. Sense adonar-me dibuixo un somriure al meu rostre. 

Els pelicans sobrevolen el saló de casa i sento la música d’un xiringuito molt a prop meu, 

amb un cambrer amb veu de locutor de radiofórmula. Algú em toca l’esquena i sense 

girar-me sento la seva veu a cau d’orella. És la Mireia. Fa molt que no la veig i moro per 

girar-me i obrir els ulls per fer-ho, però sé que si ho faig, ja no hi haurà ni gisca ni sorra, ni 

aigua ni salnitre.   

La realitat i la ficció es mesclen al meu cap. Bé, la realitat fa temps que ha perdut el poc 

sentit que tenia. Noto com les meves amigues apareixen amb una copa de cervesa ben 

freda a la mà, fent saltets per evitar la cremor de l’arena. També sento les rialles de la 

resta de companys. Hi som tots. Tot i no obrir els ulls els veig perfectament, brillants, 

pletòrics, com si fos la primera vegada que ens veiem en molt de temps. Sento una 

pressió molt forta al pit, pot ser la nostra relació és molt més important del que penso. És 

com el primer dia de classes, tothom diu que no vol que s’acabin les vacances però les 

ganes de veure’ns sempre acaben guanyant el pols.  



Noto com el sol escalfa la meva cara i de mica en mica deixo de sentir l’olor de salnitre. 

Els peus ja no es mullen i les paraules se les va emportant el vent. Obro els ulls i ja és de 

dia. La ràdio segueix sonant, la finestra segueix oberta i un arc de Sant Martí sobrevola 

Barcelona. Suposo que el telèfon segueix traient fum però no em ve de gust perdre el 

temps. Sense fer res, mig estirat al sofà de casa meva, amb la pell de gallina i els ulls 

humitosos, somric per agrair el destí haver-me fet aquest regal. El regal de descobrir que 

la vida està per viure-la i que en un no res tot pot canviar. 
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