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No sé com han pogut entrar a l’andana! M’han posat 

molt nerviosa. He de relaxar-me. Meditar. Deixar la 

ment en blanc... Faré unes quantes respiracions 

profundes. Inspirar. Deixar la ment en blanc. Retenir 

l’aire dins el cos. Retenir.... Com hi han entrat ? Estic 

segura que la porta estava barrada. Ningú no hi pot 

entrar. Expirar lentament. 

No pot ser que hi haja res. A qui se li hauria 

ocorregut amagar allí alguna cosa? No entrar a 

l’andana! Tots ho saben! Inspirar. Si hagueren trobat 

alguna cosa dins, si hi trobaren un cos, ho regirarien 

tot. Retenir, deixar la ment en blanc, retenir... Tots 

sabien que no s’havia d’entrar. No s’ha d’entrar. No 

poden regirar-ho tot perquè ho trobarien... Expirar. 

M’ofegue! Inspirar profundament. No puc! No puc 

deixar la ment en blanc. Si no em relaxe, el cor 

m’eixirà per la boca i cridaré, i potser diré coses. No 

em puc relaxar... Si em tombe en terra, estaré més 

còmoda, em concentraré en el cos. No en aqueix 

hipotètic cos, perquè de segur que tot és inventat, 

concentrar-me en el meu cos. Tinc mal de cap perquè 

no he dormit bé aquesta nit. Afluixe tot el cos. Pense 

en un lloc bonic, el jardí. Fa sol, estic tombada al sol. 

El terra és flonjo i note com el cos em pesa. No puc 
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oblidar-me de les mans, em couen. Les porte plenes 

d’arraps. No recorde com m’hi he fet mal. He de 

relaxar-me. Estic al jardí, tombada, prenent el sol, el 

terra està blanet i m’enfose lleugerament... però les 

mans cada vegada em couen més, sobretot la dreta. 

Eva, concentrat, el sol és tan agradable en aquesta 

època de l’any! És un dels majors plaers, per això em 

molesta tant que algú me’l tape. Andreu es divertia 

tapant-me’l. Però d’això ja fa molts anys. Andreu se 

n’anà i la mare va tancar l’andana. L’escalfor del sol 

al meu cos. A la cara, al pit. Ara ningú no me’l tapa. 

Sent l’escalfor del sol als peus, a les cames, al ventre. 

Andreu me’l tapava just abans de tombar-se al meu 

costat, em tapava la llum i després tot es feia fosc. 

Però ara he de pensar en la llum del sol i alegrar-me 

perquè ací no hi ha foscor. Encara no puc relaxar-me 

perquè les mans em cremen. No puc deixar la ment 

en blanc. No puc oblidar-me de les seues mans, de 

les meues mans. Com me les he esgarrapades? No, 

no hi vull pensar. L’Andreu, l’amagatall, la clau, les 

mans... No, no penses. Sols has de sentir el sol. Com 

m’agrada aquesta època de l’any! Aquesta nit també 

he somiat que estava al jardí prenent el sol, que de 

repent la llum s’amagava. Jo volia obrir els ulls però 
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no podia. Intentava moure’m però estava paralitzada. 

Ja feia molt de temps que no tenia malsons. La 

doctora em va dir que això era bo i que algun dia 

desapareixerien del tot. Però aquesta nit he tornat a 

somiar. La culpa la té aquesta casa, el jardí, l’andana. 

Ja li havia dit a la mare que no volia tornar ací, però 

ella es va entestar en celebrar amb tota la família 

l’aniversari del nen. Setze anys. Ja no és cap nen. 

Has de deixar la ment en blanc. Respirar 

profundament, sentir l’escalfor del sol en el cos, sentir 

que t’enfonses lleugerament . No! M’ofegue! El terra 

del jardí vol engolir-me, la terra m’entra per les 

orelles, en el nas, per la boca. No puc respirar! Haig 

de calmar-me, no és veritat! Calma’t! Tot són 

imaginacions teues! Esforça’t en calmar-te! No és 

veritat! Pots repirar! Ja, ja respire. Però m’ha quedat 

a la boca la sensació haver estat mastegant plomes. 

Encara que aquesta vegada pensava que era terra el 

que m’entrava per la boca. Aquesta vegada no hi 

havia cap coixí per escanyar-me, per no deixar-me 

cridar, per no deixar-me respirar. Per què he tornat? 

Ací no em volen. Sé que la mare lamenta haver-me 

ajudat, que pensa que si no haguera fet res, ara no 

hauria d’estar vigilant l’andana ni a mi, com si fos un 
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gos guardià. Hauria de regalar-li un collaret de gos 

amb el seu nom com regal d’aniversari però com que 

no té sentit de l’humor, de segur que s’enutjaria. 

Encara faria més cara de gos i jo no podria parar de 

riure i ella cada vegada s’emprenyaria més i la resta 

em cridaria que estic boja i que no hauria d’estar ací. 

I tenen raó. Ara que he tornat també ha tornat el 

fantasma d’Andreu. No! Fantasma, no perquè ell no 

està mort. Andreu se n’anà, repetia la mare, fugí 

perquè no volia carregar amb una criatura. Ningú, ho 

has sentit, filla, ningú no ha vist l’Andreu des de fa 

dos dies! Tants anys passats i encara puc sentir la 

mare. Necessite dormir, descansar. En què estaria 

pensant per oblidar-me de les pastilles? Al principi no 

m’agradava prendre-les perquè l’atordiment em 

desconcertava però ara sé que sense elles no 

aconseguisc deixar la ment en blanc. Per què no me 

les vol fer el metge del poble? Que no coneix la meua 

història? Sé que tots la saben i que m’assenyalen 

amb el dit. Comprenga, senyora, si no tinc l’informe 

del seu psiquiatre no puc prescriure-li aquesta mena 

de pastilles. I la mala pècora de la infermera que li 

feia d’escoltetes, que feia anys que el meu promès 

havia fugit deixant-me sola amb una panxa de tres 
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mesos. Ignorants, no saben res, sols el que els va dir 

la mare. Tots em miren amb commiseració . Mira la 

pobreta, des que li va passar això, està com una 

carabassa, està com una gàbia, encara que la veritat 

és que sempre havia tingut el cap ple de pardals. Allà 

va l’Eva, es nota que se li n’ha anat l’olla, que li falta 

un bull, que ha perdut la xaveta, que està grillada, 

que ha perdut l’oremus, que està per a tancar... Per 

tot açò , ahir per la nit, vaig furgar a l’amagatall de la 

clau. Ho vaig fer sense pensar, sense premeditació, 

per això no portava ferramentes. Vaig baixar a la 

cuina i vaig agafar un ganivet rovellat que vaig usar 

per obrir el forat. Ara ja ho veig clar, ara ja me’n 

recorde. Em va costar molt i molt de temps arribar 

fins la clau. En furgar em vaig trencar les ungles que 

se m’emplenaren de terra i em vaig fer talls a les 

mans. Havia de fer que callaren, no puc suportar que 

es riguen de mi, que m’assenyalen, que tots em 

vulguen mal. Era l’Andreu qui va perdre l’enteniment i 

va voler escanyar-me en assabentar-se que estava 

prenyada. Era ell qui se n’anà del cap, no jo. Jo volia 

tenir el xiquet però ell va començar a dir-me que 

estava boja. Va ser ell el primer en dir-m’ho. I va 

començar a escridassar-me mentre que jo no podia 
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fer una altra cosa que plorar. M’insultava i cridava. 

Em parlava com la gent del poble, em deia que era 

una beneita, que no aconseguiria arruïnar-li la vida. I 

jo no podia deixar de plorar i ell em repetia que em 

callara, que una ximpleta com jo no ho anava a 

llançar tot a perdre. Cada vegada cridava més fort i jo 

no podia parar de plorar. De repent vaig notar el coixí 

a la cara i ja no podia respirar, ell continuava 

escridassant-me però jo ja no sentia ben bé el que 

deia perquè sols em concentrava en respirar. Va ser 

aleshores quan va entrar la mare i tot s’acabà. Tancà 

l’andana i guardà la clau a l’amagatall. I ningú no el 

va veure. Però jo sí. Se li van quedar els ulls oberts, 

molt oberts i una ganyota estranya que deixava ben 

clar que era ell qui estava boig. Crec que per això ahir 

vaig obrir la porta, perquè volia riure’m d’aquella cara 

d’orat. Volia que tota la gent sabera que no sóc jo qui 

està boja. Vull que coneguen el que li va passar a la 

primera persona que em va dir boja, que sàpien què 

els pot passar a totes aquelles males putes que 

m’assenyalen pel carrer i que riuen sota el nas quan 

jo passe. Vull que es miren a l’espill i hi vegen 

reflectida la imatge de l’Andreu amb la boca torta i els 
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ulls oberts. Ara, de segur, ja no riuran mai més de 

mi.  

Sols tinc un dubte, què farà ara la mare? 

 


