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Clàudia

Encenc el llum i miro el despertador, tot just són les set del matí. Estic perdent facultats. Abans, quan 
era més jove em llevava a les onze del matí i si havia sortit, encara em llevava més tard. M'encantava 
fer el ronsa. En canvi ara... no puc estar-me al llit, necessito fer coses, sentir-me útil. 
D'ençà que m'he jubilat no sé què fer i sense voler-ho m'he imposat una rígida rutina.

Miro al meu voltant, em trobo a la meva habitació, una habitació petita, però després del menjador 
és la peça més gran d'aquest pis ensopit però càlid, personalitzat al llarg dels anys que hi he estat vivint. 
A la meva habitació hi ha un petit armari, just per guardar els meus escassos pantalons, una calaixera 
on tinc la roba interior i les camises, un llit de plaça i mitja (m'agrada dormir ample) i un vell ordinador 
que gairebé ja no utilitzo.

Començo a vestir-me tan ràpid com puc i obro la calaixera buscant uns mitjons nets per posar-me. 
Noto una cosa estranya al fons i ho agafo. És una fotografia.

Valga'm Déu! Pensava que l'havia perduda. És una fotografia que ens vam fer la Clàudia i jo quan sortíem 
junts, ara deu fer cap a 50 anys.

Quins records d'èpoques millors que aquesta! Llavors era fort i jove, ara sóc dèbil i vell.
Torno a desar la foto, no sigui que es faci malbé, després de tant de temps de conservar-se.

Tan aviat com les cames em permeten baixo les escales per sortir al carrer i fer el mateix de sempre, 
comprar el diari i anar al bar de la cantonada a esmorzar.
Dins del bar tot és silenci, sembla que sóc el primer a arribar a part de l'amo, el senyor Joan.

-Com és, Albert, que ets aquí tan aviat?
-Ai Joan, no em podia estar més estona al llit.
-El de sempre, doncs?
-Sí, sí, el cafè amb llet i la napolitana.

Un cop m'he assegut i en Joan m'ha portat l'esmorzar, obro el diari i començo a fullejar-lo. Veig que 
el Barça ha golejat el Reial Madrid i ostres com me n'alegro! Segueixo llegint la notícia però el cap 
em porta de nou a la fotografia. Era tan maca la Clàudia...

Realment, vaig ser un estúpid de deixar-la perdre. 

Els records comencen a aflorar, uns records que creia enterrats ben al fons de la meva ment perquè 
els volia oblidar. Acabava de començar la universitat. M'havia matriculat a filologia catalana perquè 
m'agradava la literatura tot i que sabia que si hagués volgut hauria pogut fer alguna... [llegir més]
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Encenc el llum i miro el despertador, tot just són les set del matí. Estic perdent 
facultats. Abans, quan era més jove em llevava a les onze del matí i si havia 
sortit, encara em llevava més tard. M'encantava fer el ronsa. En canvi ara... no 
puc estar-me al llit, necessito fer coses, sentir-me útil.  
D'ençà que m'he jubilat no sé què fer i sense voler-ho m'he imposat una rígida 
rutina. 
 
Miro al meu voltant, em trobo a la meva habitació, una habitació petita, però 
després del menjador és la peça més gran d'aquest pis ensopit però càlid, 
personalitzat al llarg dels anys que hi he estat vivint. A la meva habitació hi ha 
un petit armari, just per guardar els meus escassos pantalons, una calaixera 
on tinc la roba interior i les camises, un llit de plaça i mitja (m'agrada dormir 
ample) i un vell ordinador que gairebé ja no utilitzo. 
 
Començo a vestir-me tan ràpid com puc i obro la calaixera buscant uns 
mitjons nets per posar-me. Noto una cosa estranya al fons i ho agafo. És una 
fotografia. 
 
Valga'm Déu! Pensava que l'havia perduda. És una fotografia que ens vam fer 
la Clàudia i jo quan sortíem junts, ara deu fer cap a 50 anys. 
 







Quins records d'èpoques millors que aquesta! Llavors era fort i jove, ara sóc 
dèbil i vell. 
Torno a desar la foto, no sigui que es faci malbé, després de tant de temps de 
conservar-se. 
 
Tan aviat com les cames em permeten baixo les escales per sortir al carrer i 
fer el mateix de sempre, comprar el diari i anar al bar de la cantonada a 
esmorzar. 
Dins del bar tot és silenci, sembla que sóc el primer a arribar a part de l'amo, 
el senyor Joan. 
 
—Com és, Albert, que ets aquí tan aviat? 
—Ai Joan, no em podia estar més estona al llit. 
—El de sempre, doncs? 
—Sí, sí, el cafè amb llet i la napolitana. 
 
Un cop m'he assegut i en Joan m'ha portat l'esmorzar, obro el diari i començo 
a fullejar-lo. Veig que el Barça ha golejat el Reial Madrid i ostres com me 
n'alegro! Segueixo llegint la notícia però el cap em porta de nou a la fotografia. 
Era tan maca la Clàudia... 
 
Realment, vaig ser un estúpid de deixar-la perdre.  
 
Els records comencen a aflorar, uns records que creia enterrats ben al fons de 
la meva ment perquè els volia oblidar. 
 
 
 
“Acabava de començar la universitat. M'havia matriculat a filologia catalana 
perquè m'agradava la literatura tot i que sabia que si hagués volgut hauria 
pogut fer alguna enginyeria, ja que havia tret unes notes excel·lents tant a 
batxillerat com a la selectivitat.  
 
M'hi havia matriculat amb el meu millor amic, en Quim, i amb la que llavors era 
la meva xicota, la Clàudia. A tots tres ens apassionava la literatura catalana i 
teníem la mateixa ambició: ser professors de català i si podia ésser, arribar a 
ser escriptors. 
 
Amb en Quim ens coneixíem des que anàvem a l'escola primària, fent-nos 
amics inseparables. 
 
A la Clàudia la vaig conèixer ja a l'institut. En el mateix moment en què la vaig 
veure me'n vaig enamorar i sembla que a ella li va passar el mateix, perquè al 
cap de dos mesos vam començar a sortir junts. Sembla que fos ahir, que 
sortíem a donar una volta i acabàvem a casa, escoltant la música que tant ens 
agradava abraçats al meu llit. Recordo com se'ns posava la pell de gallina 
escoltant aquella balada.. com se'n deia? Ah.. sí... Boig per tu, de Sau. Llavors 
ens foníem en abraçades i tendres petons. Era la nostra cançó, el nostre 
himne. 
 







Com deia, vam arribar a la universitat i un nou món es va mostrar davant 
nostre. Aquell sentiment de llibertat que vam sentir no es pot descriure amb 
paraules. Era incomparable amb el trist institut de batxillerat del barri 
treballador d'on veníem tots tres i on deixàvem enrere un bon nombre d'amics, 
companys i professors. 
 
Però el que ens venia era molt prometedor, diferent de la rutina que teníem 
fins llavors. 
 
Vam congeniar de seguida amb els nous companys de classe. Eren molt 
diferents: maneres de pensar, de viure, d'estils i alhora molt iguals, no sé com 
expressar-ho. I els professors? Quantes diferències que trobàvem entre els 
professors d'institut i els d'universitat! 
 
El professor de literatura catalana de la facultat era un home seriós que 
inspirava respecte i al mateix temps era benèvol. Totes les seves classes eren 
diferents i motivadores. Et feia venir ganes d'anar a les seves classes. Tret 
d'algunes excepcions, els altres professors eren iguals, amb moltes ganes 
d'ensenyar, il·lusionats amb el que feien. 
 
En Quim i la Clàudia coincidien amb mi, també els agradaven les classes i 
l'ambient.  
 
El temps que teníem entre classe i classe el matàvem al bar, amb un tallat 
fumejant al davant, conversant i observant la vida universitària, sempre tan 
bulliciosa i amb un ritme febril i al mateix temps tan relaxat.  
 
 
Gaudíem de gran llibertat, això si, era relativa. Tu podies fer el que volguessis 
mentre no atemptessis contra els drets de les altres persones. Podies no anar 
a classe, però si no hi anaves corries el risc de no trobar uns bons apunts i 
suspendre, o trobar-te que t'havies perdut una classe presencial, o diverses 
altres coses. 
 
Quan s'acabaven les classes anava cap a casa. Mentre dinava explicava com 
havia anat el dia als meus pares; sempre m'escoltaven orgullosos perquè el 
seu estimat fill havia tingut l'oportunitat d'estudiar la carrera que volia, cosa 
que ells no havien pogut fer, obligats a buscar-se la vida començant a treballar 
de ben joves. 
 
Els meus pares eren com molts altres. Havien passat de la preadolescència a 
ser adults; no varen tenir temps de viure aquesta etapa tan bonica de la vida 
que és la joventut. Això sí, intentaven entendre'm i sempre em feien costat 
quan ho necessitava. A l'hora de sortir em deixaven fer perquè deien que ja 
era prou gran i responsable com per tornar a casa a l'hora que volgués. 
 
D'altra banda estimaven molt la Clàudia perquè veien que jo era feliç al seu 
costat. 
 
Però les primeres setmanes d'universitat no varen ser tot flors i violes. Més 







d'una vegada vaig trucar als meus amics de l'institut, però molts d'ells havien 
ja començat a treballar o havien anat a Barcelona per fer la seva carrera. A la 
Clàudia i a en Quim els va passar el mateix. Per sort ens teníem els uns als 
altres. 
 
Els dissabtes tenia sempre cita amb la Clàudia. Era el nostre dia. A la tarda 
sortíem i parlàvem de tot. Era genial, no hi havia secrets entre nosaltres dos. 
A més era molt senzill parlar amb ella, et deia les coses tal com eren i em 
donava molt de suport. 
 
Ja al vespre anàvem a sopar i, en acabat, anàvem a un bar especialitzat en 
tes i infusions que ens agradava molt. Ben entrada la nit anàvem a casa seva 
o a casa meva, depenent de la setmana, on solíem fer l'amor i dormíem junts i 
abraçats. És tan bonic despertar-se amb la persona que t'estimes al costat...! 
 
Els diumenges els dedicava a fer feina de la facultat: llegir articles, llibres, 
passar apunts en net, preparar classes... No se'm feia pesat perquè quan fas 
una cosa que t'agrada, encara que et doni feina, ho fas més a gust. 
 
Els dilluns tornava, amb en Quim i la Clàudia, a la facultat amb energies 
renovades i ganes de tornar a les classes. 
 
Va arribar la setmana típica en què la classe organitza el primer sopar. Podria 
ser molt divertit sortir amb aquell conjunt de persones amb diferents 
estètiques i diferents punts de vista. Era l'oportunitat de conèixer-nos bé i 
cohesionar el grup classe. 
 
 
El sopar va estar molt bé, vam riure molt i vam estar tots molt a gust. Molta 
gent fumava i el fum m'anava als ulls. Era molt molest però no podia fer-hi res. 
 
De cop vaig veure en Quim que feia una calada a una cigarreta. Em va 
sorprendre molt, no m'ho esperava. No li vaig dir res perquè era major d'edat i 
podia fer el que volgués, però vaig pensar que de totes maneres li diria alguna 
cosa més tard. 
 
La Clàudia, en Quim i jo érem unes persones molt sanes. Amb prou feines 
bevíem,no fumàvem i, és clar, no preníem drogues fortes. La nostra única 
droga era el cafè, ens agradava molt i encara ara en prenc bastant. 
 
 
En aquell sopar vaig beure una mica massa de vi. Estava en aquell punt 
eufòric, però que encara tens consciència de tu mateix. 
 
Vam parlar de fer una sortida d'una setmana i, com que no tothom podia 
pagar-se-la, vam decidir muntar una festa i, idea meva, fer un strip-tease 
masculí. Les noies es varen entusiasmar i tots vam riure molt, però varen dir 
que d'acord. Vam triar els strippers i en van sortir quatre. En Quim (per 
majoria absoluta), en Jofre, en Jose i jo. 
 







En Quim era alt, prim, moreno amb ulls grans i verds. La veritat és que era 
molt guapo, causava furor entre les noies. Tot el que tenia de guapo ho tenia 
(i ho té encara ara) de bona persona. És i ha estat sempre un gran amic. 
Tenia un concepte de les noies diferent al meu i a vegades passàvem moltes 
hores discutint aquest tema. Ell anava de flor en flor i, millor dit, de llit en llit. 
Sabia que era guapo i ho explotava. Això si, quan alguna noia s'enamorava 
d'ell, no perdia la calma. Li deia el que pensava amb molta tranquil·litat i 
sempre amb un somriure als llavis. Ho feia de tal manera que la noia no es 
sentia ferida. 
 
En Jofre era el típic noi maco, també. Era baixet, prim però no esquelètic, 
cabell castany clar i ulls blaus mig amagats rere unes ulleres quadrades amb 
muntura de pasta. Això li donava un aire d'intel·lectual que agradava a moltes 
noies, inclòs algunes professores de la facultat, cosa que no va desaprofitar 
tampoc. Tenia un sentit de l'humor molt fi i alhora cínic. Teníem uns ideals 
polítics molt semblants i un ídol en comú, si se'n pot dir així. Era el Che 
Guevara. L'únic que no m'agradava d'ell era la seva afició a la marihuana. 
 
En Jose era de la meva altura. Era moreno i tenia els ulls marrons. Era, tal 
com en deien llavors, metro sexual. Vaja, que cuidava molt la seva imatge, es 
depilava i totes aquestes tonteries que feien i segueixen fent alguns joves. 
També era un noi molt musculós, es passava mig dia tancat en un gimnàs fent 
peses.  
Era una mica totxo, quasi bé mai no entenia res. La veritat és que mai ens 
vam avenir gaire, érem massa diferents. 
 
 
 
 
Bé, jo encara no m'he descrit. Em dic Albert Puigdomènec Martí. Llavors tenia 
20 anys (ara en tinc 70). Era d'estatura mitjana, prim però musculós, castany 
amb els ulls de color mel. Jo no m'he vist mai atractiu però la Clàudia sempre 
em deia que era el noi més guapo del món i els meus pares també m'ho deien 
sovint... quan els ajudava en alguna cosa. 
 
Com he dit abans, no fumava i pràcticament no bevia mai, només quan sortia 
de festa. Sempre m'he considerat un home responsable, lluitador, amb 
empenta i apassionat. Tothom diu que sóc un bon home. 
Sempre he tingut èxit amb les dones, però si he sortit amb alguna sempre ha 
estat perquè realment m'agradava.  
 
La Clàudia va ser el meu gran amor, ens complementàvem; era la meva mitja 
taronja, però la vaig fer patir molt, vaig ser un imbècil i mai m'ho perdonaré. 
Llavors sí que em vaig comportar com un autèntic irresponsable! 
 
Tornant al tema, vàrem començar a preparar la festa per al famós viatge. Els 
organitzadors escollits vam ser en Jofre i jo. 
 
Havíem de llogar un bar amb tarima per a una nit, fer els anuncis, repartir-los 
pels passadissos de la facultat, fer imprimir les entrades, buscar la roba de 







strip-tease, posar-hi música (al final ens decantàrem per “you can leave your 
hat on” de Joe Cocker) i totes aquestes coses que es fan per a les festes. 
 
Repartírem les feines i ens reuníem sovint per veure el que teníem fet i el que 
ens faltava. Vam passar molt de temps junts i ens férem molt amics. 
 
Un bon dia, mentre s'estava fumant un porro, em va preguntar si el volia tastar 
i jo, intrigat i amb ganes de saber per què a la gent li agradava tant fumar-ne, 
vaig acceptar; la veritat és que el seu gust no em va decebre.  
 
Després d'unes calades els efectes es van fer notar. De cop, una eufòria 
incomprensible es va apoderar de mi. En Jofre es va posar a riure i em va dir 
que em col·locava molt ràpid, que es notava que no fumava. 
En altres cites per preparar la festa vaig tornar a fumar, m'agradava aquell 
estat d'eufòria en què em quedava. 
 
Finalment la nit de la festa va arribar. Entre bromes, els quatre strippers 
comentàvem els assajos que havíem fet. La veritat és que em feia una mica 
de vergonya, això de despullar-me quasi completament davant de tothom. En 
Jofre ho va notar i em va passar un porro que acabava de liar. Me'l vaig fumar 
tot i, després d'aquest en va venir un altre, i un altre... 
L'únic que recordo és que al matí següent em vaig llevar en un altre llit que no 
era pas el meu. Sobresaltat, em vaig incorporar i vaig anar per sortir del llit, 
però no vaig poder, hi havia un obstacle. Enmig de la foscor de la cambra vaig 
veure una silueta femenina. Em vaig mirar i anava despullat. No entenia res. 
Vaig tornar a mirar la noia, tenia el cabell llarg i negre. No era la Clàudia! Què 
havia fet la nit abans? 
 
 
La vaig despertar amb suavitat. Es va girar i em va atreure cap a ella, va fer-
me un però i digué: 
 
—Vas estar molt bé ahir! Qui m'hauria dit que em ficaria al llit amb un stripper 
tan guapo! 
—Ostres! Què hem fet exactament? 
—Doncs... tres claus. Quines energies tens, noi! 
 
Em vaig llevar ràpid, vaig buscar la meva roba de per terra i vaig començar a 
vestir-me tot murmurant: 
 
—Però què he fet, però què he fet... 
—Què et passa Albert? 
—Passa que tinc xicota! 
—Ostres, no ho sabia... Quina sort que té la teva nòvia amb un noi com tu... 
—No estic per conyes. Me'n vaig; adéu! 
 
 
Vaig sortir del pis corrents. Què m'havia passat? No aconseguia recordar res. 
 
En Quim em va trucar, per sort. De seguida que vaig despenjar va dir: 







 
—Noi, he fotut el millor clau de la meva vida! 
—No em vinguis amb aquestes! Podem quedar un moment? Vinga, t'espero 
on sempre. Espavila! 
 
I vaig penjar. 
En 5 minuts en Quim ja era on havíem quedat. Vam fer una encaixada de 
mans. Feia una olor de dona impressionant, era molt forta, però molt 
identificable. El primer que em va dir va ser: 
 
—Ostres Albert quina nit! 
—No cal que ho diguis noi, fas una oloreta que ja ho diu tot. Però no t'he trucat 
pas per això. Què vaig fer ahir a la nit? 
—El que vaig veure és que vas beure molt, també havies fumat molt i tan bon 
punt em vaig despistar havies desaparegut. 
—I la Clàudia? 
—Quan la vaig veure em va dir que ho havíem fet molt bé i que et buscava per 
dir-t'ho i per anar a casa seva, que et tenia una sorpresa preparada. 
—I després? 
 
—Després ja no ho sé, vaig marxar amb aquella de magisteri que està tan 
bona. 
—Merda! 
—Però què passa? 
—Doncs mira què passa! Que no recordo res del que vaig fer ahir, però m'he 
despertat amb una altra tia dormint al meu costat. 
—Albert, en què coi estaves pensant? 
—Si ho sabés t'ho diria, Quim. 
—Doncs nano, ja estàs parlant amb la Clàudia immediatament. 
—Si és clar, però com? 
—Doncs explicant-li el mateix que m'has dit a mi. 
—Uf noi, no sé si podré... si em deixés no sé què faria... 
—Si parles amb ella amb sinceritat i li demanes perdó ja veuràs com tot es 
soluciona! No veus que t'estima massa com per deixar-te per aquest motiu? 
—A veure si és veritat! 
—Va, truca. 
—Ara? Tinc por, Quim... 
—Ara, home, ara. 
 
Vaig trucar a la Clàudia i el primer que em va dir quan va despenjar va ser: 
 
—On et vas ficar ahir Albert? 
—Pots venir on sempre, ara? 
—A l'Interval? I tant! Ara baixo i m'ho expliques. 
 
Quan vaig penjar en Quim, després de desitjar-me sort va marxar a casa per 
dutxar-se, que bona falta li feia. 
Només vaig haver-me d'esperar quinze minuts, però se'm varen fer eterns. 
 







Finalment la Clàudia arribà i va fer-me un petó. 
 
—Clàudia, hem de parlar... 
—Quin misteri noi... em fas por... 
—Escolta'm; ahir no sé què em va passar... —vaig dubtar un moment si dir-
l’hi—. Recordo que em vaig fumar uns quants porros i que vaig beure molt. No 
recordo res més. 
—Albert, et vaig estar buscant. On eres? 
—Aquí és on jo volia arribar. Perdona'm Clàudia sisplau. Vaig beure molt i no 
sabia què em feia. Només sé que he dormit amb una altra noia. Me'n 
penedeixo molt... perdona'm amor meu... 
—Que què?? Però en què coi estaves pensant? Que no t'importo o què? 
Que... mira... Vés-te'n a la merda! Això s'ha acabat. 
I va marxar plorant. 
 
No vaig seguir-la, no podia. Estava com enganxat a la cadira, immòbil. Estava 
destrossat. No em podia creure el que havia fet. Com se m'havia passat pel 
cap  beure tant i, a més, fumar tants porros? No tenia perdó. Era l'únic 
culpable del que havia passat. La Clàudia tenia tot el dret a enfadar-se i a 
deixar-me, era un desgraciat. 
 
De totes maneres no la podia deixar perdre, havia de parlar amb ella. Vaig 
sortir al carrer. 
 
Al cap de cinc minuts ja estava trucant a la porta de casa seva. Em va obrir la 
seva mare, que somrigué en veure'm. Era obvi que no sabia res. Després de 
saludar-la vaig anar directe a l'habitació de la Clàudia.  
 
 
 
Després de trucar dos cops a la porta, aquesta s'obrí.  
 
—Què hi fas aquí? Penso que ja ha quedat tot prou clar. 
—Clàudia, aquí no ha quedat res clar. No t'arribes a imaginar com em 
penedeixo d'haver-me'n anat al llit amb una altra. També t'he dit que no era 
conscient dels meus actes i tot i així no et vols entendre de raons. La veritat, 
ho trobo fora de lloc. 
—No, si encara en tindré la culpa jo! 
—Que no, Clàudia, que no —vaig exclamar—, sé que tota la culpa és meva, 
però pensava que m'entendries, et posaries al meu lloc i que em perdonaries! 
No podem engegar a passeig la nostra relació per una relliscada. 
—Ja ho sé Albert. T'estimo molt, sí, però has d'entendre que ja no puc confiar 
en tu. D'acord, em poso al teu lloc i potser hauria passat el mateix. I sí, i tant 
que t'ho perdono, però sisplau, que no torni a passar, que si no, llavors sí que 
s'haurà acabat. 
—Gràcies, gràcies, gràcies —vaig dir; i no sé com, em vaig posar a plorar com 
un nen. 
—Va... tranquil —la Clàudia em va abraçar. 


 







Li vaig fer un petó al coll, me'l va tornar i així successivament. Aquell matí 
vam fer l'amor com mai ho havíem fet. 
 
Quan estàvem abraçats i estirats al llit es va girar i amb un somriure ple de 
picardia va mussitar: 
 


—Per cert Albert... em va agradar molt l'striptease d'anit. 
—Ah sí? Doncs espera... 


 
Em vaig posar la roba d'stripper ràpidament, vaig posar el CD amb la música i 
li vaig repetir l'espectacle mentre la sentia riure i veia que m'observava. Quan 
el vaig acabar se'm va acostar i em va atraure cap a ella. 


 
—T'estimo. 
—Jo també, reina. 


 
Van passar unes setmanes molt plàcides. Tot tornava a la normalitat. Amb la 
Clàudia tot anava millor que mai. 
 
Però ja se sap. Si després de la tempesta ve la calma, després d'aquesta la 
tempesta torna a venir. 
Com va anar la cosa? Ah sí. La memòria se me'n va. 
 
Un dia fred de principis d'hivern, a classe, en Jofre em va passar un paperet; 
em convidava a un sopar al pis que compartia amb uns quants amics seus. El 
que no podia saber és que aquell sopar era, en realitat, una festa amb molt 
d'alcohol, sexe, drogues i música forta. 
 
 
 
Ignorant-ho, li vaig dir a la Clàudia si hi volia anar, però va dir que no, que 
volia acabar un treball de literatura i que hi anés jo sol. 
 
—Vés amb compte amb el que fas —va dir en broma 
—És clar vida, em portaré molt bé —vaig dir rient, però alhora vaig captar 
aquella indirecta tan directa. 
 
La nit de dijous va arribar, finalment. Vaig arribar a casa d'en Jofre. 
 
Hi érem uns quants de la classe, però també hi havia gent que no coneixia. La 
nit va començar amb alcohol. Vaig prendre'm unes quantes cerveses i ja 
anava una mica tocat. Ja n'hi ha prou, vaig pensar, no beuré més. 
 
En Jofre se'm va acostar oferint-me un tros de pizza. 
 
—Fas mala cara Albert. 
—Sí, nano, he begut massa i ara m'ha vingut mal de cap. 
� Té —va gratar a la butxaca—, amb això et passaran tots els mals. 
 
Me la vaig prendre. Encara no sé per què, suposo que havia begut massa. 







 
—Què era? 
—Èxtasi. 
—Però tio! Tu ets subnormal o què? Jo no vaig d'aquest pal, jo no prenc 
merda d'aquesta! 
—Ei tranquil, relaxa't que no passarà pas res amb una sola pastilla. 
—Això espero, si no, et mato. 
 
Després de la cervesa van venir els cubates. Em vaig preparar un rom amb 
cola sense carregar-lo massa. Me'l vaig prendre i em va entrar molt bé, 
realment. 
 
Al cap d'una estona, però, vaig començar a suar molt. Era suor freda. No em 
trobava gens bé. Me n'havia d'anar. 
 
Caminant, sentia que el cap em donava voltes, tenia al·lucinacions i en 
comptes d'anar a casa meva em vaig dirigir a casa de la Clàudia. El seu pare 
em va obrir, era un tros de pa. Com la seva filla. 
 
—Ja anàvem a dormir Albert! Véns a veure a la Clàudia? És a la seva 
habitació treballant, passa. 
—Gràcies 
Vaig entrar a la seva habitació i la Clàudia es va sobresaltar. 
 
—Què hi fas aquí Albert? 
—Clàudia... t'estimo 
—Quina cara que portes, què et passa, no et trobes bé? 
 
Quin rampell em va agafar! La vaig prendre en braços tot besant-la. 
 
—Albert, prou, fas pudor d'alcohol. T'has emborratxat, oi? 
—Clàudia t'estimo, t'estimo —no parava de dir. 
 
La vaig asseure sobre el seu escriptori. No sabia què em feia. Li vaig pujar la 
faldilla i li vaig baixar les calces. 
 
—Però què fas? Deixa'm!! Vés-te'n!!! 
—Clàudia... Clàudia... 
 
Vaig abaixar-me els pantalons. 
 
—Albert!! Que em deixis et dic! —es va posar a cridar—. Pare! Pare! 
 
Jo seguia a la meva, no m'adonava de res. 
La porta es va obrir i va entrar el seu pare, que es va quedar atònit durant un 
breu instant. No es podia creure el que estava veient. 
Em va engrapar amb fúria: 
—Deixa anar la meva filla! Però què t'has pensat? Marxa de casa meva i que 
no et vegi més o aviso la policia! 







 
Abans de marxar vaig poder veure a la Clàudia per última vegada, plorant 
abraçada a la seva mare. Per un instant em va mirar i va cridar-me: 
 
—Ets un monstre! 
 
Vaig marxar corrents, el cap em donava voltes, semblava que estigués a punt 
d'explotar. Vaig caure i, incapaç de moure'm, em vaig quedar allà... fins al dia 
següent. 
 
Em van despertar els plors d'un nen que havia caigut. Tenia mal de cap. Em 
va venir el record de la nit anterior. Vaig quedar aclaparat de dolor, sense 
saber què fer, era incapaç de pensar coherentment. Em vaig estar allà uns 
quants minuts, indecís. 
 
No sé com vaig anar a casa i dutxar-me. Em sentia molt malament, les últimes 
paraules que m'havia dirigit la Clàudia em dansaven pel cap. La seva veu 
encara ressonava dins meu. No vaig saber què fer, només sabia que havia de 
marxar, marxar ben lluny. Però on? 
 
Tornar a començar... tenia uns quants estalvis. 
Sabia que fugir és la sortida dels covards, però quina altra elecció tenia? No 
em podia quedar allà com si res hagués passat, havia de marxar ben lluny. 
 
Els meus pares eren a la feina. Els vaig escriure una carta explicant el que 
havia fet i dient-los que me n'anava ben lluny. Que els trucaria, que me'ls 
estimava. 
 
Vaig anar fins a l'estació de trens. Justament passava un tren i vaig agafar-lo, 
anava fins a Barcelona. 
 
Perfecte! No coneixia ningú i ningú no em coneixia a mi, podria refer la meva 
vida sense que ningú m'assenyalés i em recordés el meu passat. 
 
Vaig arribar a la gran ciutat. Buscant un hostal per passar-hi els primers dies 
de la meva nova vida, vaig veure un anunci oferint feina, una feina d'oficina 
modesta. L'endemà hi aniria a veure de què es tractava. 
 
Vaig trobar un hostal de mala mort a la plaça del Rei, a tocar les Rambles. Per 
sort hi havia habitacions. Em vaig estirar al llit. El cap seguia donant voltes. 
Realment havia estat un monstre, com havia estat capaç d'intentar violar la 
Clàudia? Com havia gosat? 
 
Sentia que començava una nova vida, havia d'espavilar-me i mirar endavant, 
però ho veia complicat, era tot massa recent. Em vaig adormir i no em vaig 
despertar fins al dia següent. 
 
En aquella oficina no em varen donar la feina, però vaig seguir buscant i 
finalment en vaig trobar en un bar. Feia uns horaris molt dolents però cobrava 
bé i vaig anar estalviant.  







 
Vaig començar a buscar pis i en vaig trobar, però era a l'Hospitalet de 
Llobregat. Era petit però confortable, tampoc era massa car. Així doncs, vaig 
demanar un crèdit i el vaig comprar. 
 
Llavors el problema va ésser buscar una altra feina a l'Hospitalet mateix, i en 
vaig trobar en una fàbrica, on feia uns horaris raonables i cobrava prou bé, el 
just per viure sense passar ànsia. 
 
No vaig tornar a saber res dels meus pares, només els vaig trucar una vegada 
per dir-los que estava bé i que no patissin. Estaven molt preocupats però van 
quedar més tranquils, tot i que em van retreure el que havia fet. I tenien raó de 
fer-ho. 
 
Un dia plujós em van venir a notificar la mort dels meus pares en un accident 
de tràfic. Vaig plorar molt perquè segons el que em van dir, venien cap a 
l'Hospitalet a veure'm, per primera vegada en molt de temps. 
Vaig heretar d'ells els seus estalvis de tota la seva vida i el seu pis, que vaig 
vendre. Els diners em van anar molt bé per pagar una bona part de la 
hipoteca. 
 
A poc a poc vaig refer la meva vida. Vaig tenir diverses relacions, però el 
record de la Clàudia m'impedia avançar en elles. Tenia molta por que passés 
el mateix, que es tornés a repetir la història. 
 
Ara ja sóc gran, em vaig jubilar fa ja tres anys. A la fàbrica em van fer una 
festa de comiat molt maca. Encara ara, de vegades, ens trobem amb els 
antics companys i fem petar la xerrada una bona estona, però no saben res 
del meu passat, no vull que sàpiguen el que he arribat a fer. 
 
 
 
—Albert, que ja és migdia! 
—Què dius ara! Si que s'ha fet tard! Tenia el cap ple de cabòries. 
—Ja ho he vist, ja. 
—Bé doncs, vaig a casa a dinar. Té, els cèntims. 
—Passi-ho bé! 
 
Acabo d'arribar a casa. Torno a obrir la calaixera i busco la fotografia. 
 
Realment la Clàudia era preciosa. Què se'n deu haver fet? Què deu ser de la 
seva vida? 
 
Em sembla que encara recordo el telèfon de casa seva. Amb una mica de sort 
no ha canviat de casa... 
 
Agafo el telèfon i truco. Despengen. 
 
—Digui'm? 
—Clàudia? 







—S'equivoca senyor, aquí no hi ha cap Clàudia! 
—Perdoni, però és que abans vivia aquí una dona que es deia Clàudia. 
—Ah si, perdoni, és la propietària, li lloguem el pis. 
—Que tenen el seu telèfon? 
—Sí, és clar, apunti: 972 268467 
—Moltes gràcies! Passi-ho bé! 
—Adéu 
 
Estic neguitós. La trobaré a casa? Despenjarà ella el telèfon? Em voldrà 
parlar? Em penjarà?  
 
Tremolós pitjo els botons lentament, per no equivocar-me. 
Sento tres tons i despengen. Una veu càlida de dona diu: 
 
—Sí. Digui? 
—Clàudia? 
—Jo mateixa, qui és vostè? 
—No em reconeixes? Sí que m'he fet vell... 
—Albert? 
—Sí senyora. 
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