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Al Teu Cor 

 

Fa 3 anys vaig trobar una raó per seguir aixecant-me. Fa 3 anys vaig trobar la 

meva llum en la foscor. Fa 3 anys la vaig trobar a ella. 

El que em cridava l'atenció d'aquella noia del tren eren els seus ulls verds, els 

més bonics que he vist mai en aquest món. Però en el fons es podia notar com 

ella estava plena de tristesa, com els seus ulls cristal·litzats revelaven tot el 

seu sofriment per alguna cosa que jo no sabia en absolut, volia abraçar-la i 

poder dir-li que tot aniria bé. 

He après a no parlar abans d'espatllar-ho tot, he après a estar callat. Però en 

aquells moments tenia ganes de trencar les meves pròpies regles. 

Un dia, el dia que em vaig armar de valor per parlar amb ella, ella ja no hi era. 

No apareixia. 

Em vaig prometre que si tornava a veure-la, encara que fos només una vegada 

pel carrer, parlaria amb ella. 

I vaig tenir molta sort, perquè vaig aconseguir complir aquesta promesa que 

semblava gairebé impossible: Era molt estrany, estàvem en ple hivern però no 

feia fred. Feia una calor espantosa. 

Anava caminant pels carrers de la meva ciutat quan em vaig adonar d'una 

silueta bastant coneguda. Em vaig asseure a la seva taula. 

 

-Hola, sé que és molt estrany que un desconegut et digui això. Potser et semblo un 

idiota, però t'asseguro que no ho sóc. M'agrades, bé, crec que m'agrades. Mai he 

parat de pensar què amaguen els teus ulls.- Em vaig adonar de que semblava un 

llunàtic. 

 

-Mira...Sé qui ets, però la meva vida és molt difícil, així que serà millor per a tu si no 

entres en ella.- I va desaparèixer. De nou. 

 

Dies després la meva vida va deixar de tenir un sentit. Els dies semblaven setmanes 

i els segons minuts. Els carrers s'havien esvaït completament, els ocells no 

semblaven cantar la mateixa melodia, i havia començat a anar en metro. 



 

La meva vida no podia anar pitjor, fins que la meva mare em va trucar. Feia anys 

que no parlava amb ella. 

El meu pare havia tingut un atac per culpa de l'Arítmia. 

Els dies es van tornar encara més foscos a l'hospital. Tot era blanc o negre. Feia un 

mes que estava així, era impossible que aquesta situació millorés. Fins que la vaig 

trobar de nou. La vaig veure, aquí, caminant amb el seu llarg cabell castany cap a 

l'habitació 204. Li vaig demanar a una infermera que m'expliqués qui era, almenys el 

seu nom. 

 

-Ella? Katie? Ningú la visita, però és molt coneguda en aquest hospital. Te Arítmia.- 

El meu cor va parar-se un moment a escoltar la malaltia del meu pare. 

 

Vaig entrar a la seva habitació, ella em va mirar, jo la vaig mirar, semblava una 

escena d'una pel·lícula, on els dos personatges es retroben a càmera lenta i 

després es besen. 

Llàstima que jo no vaig tenir el valor per besar-la, però mare meva, quantes ganes 

en tenia. 

Em va confessar tota la seva història, només hi érem nosaltres dos, i per un moment 

vaig tornar a veure els colors al meu voltant, vaig tornar a aquell tren. 

Un temps després d'això, el meu pare va morir. Deixant la meva família devastada i 

deixant-me amb el cor a la mà. 

No volia trepitjar aquell hospital, però al cap de tres setmanes la vaig recordar. Vaig 

recordar el seu somriure i els seus ulls. I vaig recordar la seva part dolça i 

encantadora. 

Vaig anar corrents a l'edifici blanc, com si la meva vida depengués d'arribar a temps. 

Quan vaig passar per la porta de l'habitació 204, una infermera em va dir que 

necessitava un trasplantament immediat. No volia suportar això, no podia. 

Plorant, me'n vaig anar a casa, però abans de passar per l'encreuament de cotxes, 

vaig notar un dolor punxant a la meva costella, i no vaig veure res més. 

 

I ara estic aquí, veient la meva mare plorant desconsolada, davant del seu fill en 

coma. 

He passat 4 hores veient aquesta escena, fins que una cosa m'ha sorprès: 

 



 

-Mare del Josh Martínez?- La meva mare assenteix histèrica. La doctora sospira.- 

Tenim dues opcions, pot desconnectar al seu fill i salvar la Katie o deixar-lo aquí per 

sempre. 

 

La meva mare, sabent el que era la Katie per a mi, sabent que va millorar la meva 

vida completament, va dir que sí. 

 

Porten el meu cos a la sala d'operacions. Jo, com a fantasma, els segueixo. 

Veig com les nostres mans s'ajunten abans de l'operació. 

Veig com la Katie plora amb un somriure al seu rostre. 

Veig com em desconnecten. 

I, abans que el meu fantasma desaparegui per sempre, tanco els ulls, somrient, 

sabent que el millor lloc on puc estar és al cor del meu amor. 

 

 

 


