
A vegades 

Aquest text no serà bo. No guanyarà cap premi. No tindrà res especial, ni intrigant. 

No hi haurà grans hipèrbatons per tal de remarcar una hiperbòlica paradoxa que 

demostri que sí que he estudiat i que sé dur a la pràctica la teoria que ens ensenyen 

a l’escola. No tindrà res d’això.  

 

A vegades simplement vols escriure. I no saps què sortirà, perquè no ho has pensat 

i les paraules comencen a sortir una darrere l’altra i tu penses: “Tant de bo tinguin 

sentit, perquè no m’agrada repassar”.  

 

A vegades, però, no hi ha manera que dos mots es trobin. Penses, barrines, et 

concentres profundament i, a vegades, el que necessites no és escriure 

perquè això és massa ordenat per tot el que sents. A vegades, escriure és una 

porta rodona per la qual han de sortir triangles, rombes i quadrats de 

sentiments i emocions que no hi caben. A vegades, i només a vegades, has de 

trobar maneres diferents per endreçar -o apilar- tot allò que no cap dins teu, 

que et bloqueja i que et fa sentir dèbil. Si parléssim en termes biològics, hauríem 

de fer una mica d’exocitosi: ho hauríem de tenir tot ben guardat en vesiculetes que 

ens facilitessin la vida. O potser aniria millor realitzar una mica d’osmosi i que tot el 

que ens molesta, ens incomoda, no ens deixa viure, ho traguéssim en forma 

d’aigua, de llàgrimes, de rius, d’oceans que produïssin una gran sequera dins nostre 

fins que algú, amb una abraçada, ens renaturalitzés, com les proteïnes. 

 

A vegades, t’agradaria saber del cert que allò que escrius s’assembla íntimament a 

allò que sents i que crema si no s’explica. A vegades, creus que la millor manera de 



fer-ho és escrivint una cançó, un poema, una composició que arribi. I és aleshores 

quan odies els poetes. I és que, estimats poetes, a vegades, feu ràbia. Sou 

d’aquelles persones que porteu la falsa modèstia per bandera; de les que acaben 

les frases al personal; de les que llegeixen el pensament; de les que escriuen amb 

el cor i no amb el cap; de les que -garrepes- per no gastar tinta, feu línies curtes que 

rimen, però això últim només per vendre. Sou d’aquelles persones que diuen just el 

que estàs pensant i dius: “Doncs no era tan difícil”.  

 

A vegades, odies tot el que hi ha al teu voltant. I tothom que se t’acosta és percebut 

com un voltor desgraciat que se’t ve a menjar quan encara estàs agonitzant i tu no 

pots fer res més que reunir totes les teves forces i cridar-li: “Encara no m’he mort! 

Torna més tard!”.  A vegades, aquest toc d’atenció és el que necessites per a dir 

prou, aixecar-te, rentar-te la cara i sortir al carrer a lluitar, a guanyar una guerra que 

és teva però en la que hi ha molta gent implicada.  

 

A vegades, sents que estimar és l’única solució. Estimar-ho tot. Estimar aquella 

rajola trencada del carrer que sempre trepitges quan plou per a que t’esquitxi; 

estimar aquell jersei que es desfà o aquells pantalons estranys; estimar els gestos 

únics i irrepetibles d’un amic o les mirades còmplices d’una germana; estimar una 

bandera republicana a la vora d’una manta o un símbol feminista a cada cantonada; 

estimar les causes perdudes i les batalles que vindran; estimar el gelat de xocolata 

que li embruta els morros i estimar netejar-los-els amb un petó; estimar anar al 

teatre o estimar viure el teatre; estimar escriure o estimar fer osmosi. A vegades, la 

solució només està en estimar-te a tu.  



Aquest text és repetitiu, cansat i irrellevant. Demostra una falta de connectors 

important. Suposo que tampoc n’esperava més. No fem que s’allargui més. Deixem-

lo morir aquí. Ha sigut un bon camí. Us agrairia, això sí, un minut de silenci després 

de l’última paraula. Fi.  
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