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A aquelles persones estimades
que no hi són i tinc ben presents.

Acull els somnis
com el que són, un acte
de fe en la vida.
MIQUEL MARTÍ I POL

MIRACLES PER TOTES BANDES
Construirem una casa
dins del cervell.
L’ajudarem a viure.
ANNA GUAL
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U

na pedra em feia entrar a urgències per segon cop.
La primera vegada, un cap de setmana molt fred de desembre, havia de gaudir d’un regal, d’aquells que recordes durant
anys, i a causa d’un roc inoportú a la pista més diabòlica de Baqueira Beret, l’Escornacabres, encara el recordo ara aquell dia.
Durant la nit del primer dilluns de desembre va començar una
cinglada a la panxa i la regió lumbar. Els pics de patiment eren
cada cop més freqüents. Tenia calfreds amb una febre que no
baixava de 38 °C. L’olor agra del vòmit em marejava més, encara.
Quan el martiri ja es reflectia en la zona inguinal, tenia por i no
vaig reprimir les llàgrimes. L’ambulància va arribar amb celeritat.
Després de l’exploració van decidir portar-me a l’hospital per fer
unes proves. El diagnòstic va ser un còlic nefrític amb un càlcul
tan voluminós, que va necessitar cirurgia urgent.
La intervenció va anar bé. Després de passar per quiròfan i la
sala de reanimació, em van traslladar a la nova cambra. Vaig dormir durant tota la tarda. L’endemà a la matinada algú em va aixecar el braç i després de notar una esgarrifança sota l’aixella, em
vaig despertar. Encara era fosc, però una llum tènue em va ajudar
a veure el meu marit que dormia arrugat en una cadira. Un murmuri de respiracions compassades, em va fer adonar que no estàvem sols a l’habitació. L’entrada d’una infermera, que amb un to
exageradament elevat, desitjava un bon dia i aixecava la persiana
em va fer constatar que al llit del costat hi havia una senyora. Pel
que vaig escoltar, li havien trasplantat un ronyó.
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—Hola, com estàs? —va interpel·lar, mentre mirava de reüll
la cadira de rodes.
—Hola, no gaire fina —va ser la resposta amb el meu to càlid
que tant em caracteritzava.
—M’ho crec, et veig una mica malament. Aquests ulls marrons i boqueta de pinyó et delaten.
—He passat molt mala nit —vaig sentenciar mentre em recollia en una cua la discreta cabellera morena que reposava per damunt de les espatlles.
—Jo també, noia. Però al meu hi hem d’afegir l’edat, que no
perdona, i ens fem vells. Tu rai que encara ets jove.
—Bé, no tan jove.
—Sí, dona! La joventut us heu de menjar el món. Per cert, no
ens hem presentat encara, jo em dic Teresa.
Vaig dinar poc, no m’entrava res i allí asseguda em trobava
pitjor. Aleshores, la infermera, amb ajuda d’un zelador, em van
estirar al llit de nou. Quan els sanitaris sortien van coincidir a la
porta amb un xicot eixerit.
—Bon dia, mare. Com anem? —el noi saludava a la Teresa, i
la meva mirada es va quedar fixa uns segons en la barba-serrada
que lluïa, m’era familiar.
—Aprofita per anar a menjar algun plat calent al restaurant —vaig
comentar al meu marit quan va finalitzar tanta bellugadissa.
—No et preocupis bonica, amb un sandvitx d’aquests de la
màquina de fora en tinc prou. No et deixaré sola.
—Noi, no pateixis que si necessita alguna cosa, ja hi som nosaltres. Qui no ajudaria una careta tan dolça amb forma de triangle
invertit? —es va afegir a la conversa la Teresa—. A més a més, el
meu fill encara estarà per aquí un parell d’hores més. Per cert, es
diu Andreu.
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I així va ser com la Teresa va entrar a la meva vida sense demanar-ho. L’endemà no sentia tant dolor i estava una mica més
espavilada. Ella s’incorporava al llit més hores.
Em va comentar justament que feia una setmana que l’havien
operat d’urgència, i el seu fill la venia a visitar cada dia. A les nits
ja es quedava sense companyia. Ella deia que no era necessari un
guardià. A poc a poc, jo romania més hores sola durant el dia,
també, i així el meu marit podia anar a la feina. La Teresa semblava la meva cuidadora, vigilava el degotador quan m’administraven medicació, ho portava a l’ADN. Abans de jubilar-se va ser
infermera. Tenia tanta energia com xarrera, ja que en un parell
d’hores em va explicar la seva biografia.
«A la vida s’hi ha de posar un parell de pebrots. Mira, quan
era petita el meu pare ens va apallissar amb ganes unes quantes
vegades, a la meva mare i a mi. Van ser nombroses les hores a
urgències, que penso que aquella olor agra de desinfectant i el
soroll cridaner dels carrets amunt i avall, em va captivar tant que
vaig decidir que seria infermera. Abans, no anaves a denunciar a
la policia, com a molt a l’hospital perquè et posessin aquell guix
blanc i fred a un braç trencat. En finalitzar el COU, vaig marxar
de casa per anar a estudiar a la capital. Nena, tu no et quedis en
aquest cul de món com vaig fer jo. Estudia, treballa i sigues independent, sempre em deia la mare. Jo vivia en un poble a la muntanya on nostre Senyor va perdre l’espardenya. Total, que vaig
arribar a Barcelona, amb quatre duros que m’havia donat ella. En
un carrer molt llarg, on feia una olor de pixum que es clavava als
narius, vaig treballar de cambrera durant tres anys a les nits, així
ajudava a pagar les factures. Als matins tenia classe i a les tardes
havia d’estudiar. Per sort que em vaig fer molt amiga d’un noi que
també treballava al pub, i algun dia que arribava tard em cobria.
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Es deia Juno. Era un paio característic amb la vestimenta llampant i sempre perfumat, deixava rastre. Em sabia greu, quan algun
cop havíem sortit a sopar o senzillament passejàvem pel carrer,
que hi havia gent que se’n burlaven. Era gai i abans això es criminalitzava, no era tan liberal com ara. Mai vaig jutjar-lo. El temps
a la universitat vaig estudiar molt. Si tenia bones notes, tenia beques. Sortia de festa també i em vaig enamorar de qui no devia.
El professor de farmacologia clínica i terapèutica tenia fama de ser
un dandi. Vaig caure-hi de quatre grapes. La història va durar ben
bé un parell d’anys. Quan la vida universitària va finalitzar em van
contractar just al mateix hospital on havia fet les pràctiques l’any
anterior. I allí vaig conèixer un infermer molt eixerit amb uns ulls
tendres blau cel. Va ser el pare del meu fill i casori inclòs. El matrimoni va durar deu anys. Em vaig cansar de tanta monotonia i poca
sang. Saps aquest tipus d’home que s’acomoda a les relacions?
Doncs això. Però estic bé, eh. I encara més després de la sorpresa
que ho va rematar tot. Del meu simpàtic pare vaig rebre una bona
picossada d’herència. Almenys que les bufetades servissin d’alguna
cosa tu. Vaig eixugar deutes i a viure que això s’acaba!»
El cinquè dia vaig decidir quedar-me a dormir sense el meu
marit. Era la primera nit que passàvem les dues soles a l’habitació,
i el recordaré sempre, mai ningú havia estat tan directe amb mi, i
em va agradar. De cop i volta, em va dir mirant-me als ulls:
—Et puc preguntar una cosa? I si no vols, no contestis, eh.
—I tant!
—I això? —assenyalava amb el seu dit índex directe a les meves cames.
—Doncs miri, jo també tinc una història al meu darrere —vaig
aturar-me, i donat que el silenci de la nit propicia a les confessions
més insòlites, estava disposada a recapitular la meva vida, també.
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—Xut, parla’m de tu per favor! No em deixis amb aquesta
quimera, dona! Soc tot orelles, i si pot ser amb detalls.
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V

aig patir la primera pedra fa exactament dotze anys.
Un dia que tornava de la feina em vaig trobar l'Ernest palplantat al menjador que m’esperava, i sostenia una copa mig
plena a cada mà. L’ampolla estava situada al costat dels platets
amb canapès. Vaig clissar un sobre blanc de mitja quartilla amb
dos cors entrellaçats dibuixats al centre, que estava a punt de
caure del prestatge i va ser aleshores, quan ell va exclamar: “Per
molts anys, amor meu!”, en feia vint-i-set.
Tot seguit, va agafar el sobre blanc, me’l va atansar, va recular
i el va obrir ell. En va treure un paper i se’l va col·locar al seu
davant per mostrar-me’l: “Aquest pont de la Puríssima anem a
Baqueira Beret”.
Els següents vuit mesos van passar que ni me’n vaig adonar, i
ja ens vam plantar al pont de la Puríssima.
Aquell divendres quan el repic de les campanes enunciaven les
set, vam fer via cap a la Vall d’Aran. Jo no volia marxar tan d’hora
però l’Ernest ho va decidir així. Quan se li posava una idea al cap
era complicat que canviés d’opinió. Només marxar de Barcelona
em vaig adormir. No vaig obrir els ulls fins a prop de Benavarri.
Era el punt indicatiu que ja començàvem a enfilar la Vall. Aleshores, la meva bufeta tenia una urgència imperiosa d’aturar-se i descarregar, i per casualitat a poca distància ja ens quedava Tolba.
—Ernest, aviat passarem per Tolba i necessito anar al lavabo.
Podem aturar-nos a la fleca on venen coca de carabassa i aprofito? —vaig demanar mentre em posava les mans entre les cuixes.
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—Si ens hem d’aturar, prefereixo el Pont de Montanyana, que
hi ha un restaurant a peu de carretera —va respondre ell amb veu
seca, i la mirada fixa endavant.
—Xato, no et costa res —vaig insistir amb pietat.
—Cristina, sempre igual, no siguis tossuda! —va rebatre de
nou.
Al final ens vam aturar al Pont de Motanyana. I ràpid. Com si
fes tard i volgués ploure. Només vaig tenir temps de pixar i beure
un cafè amb llet d’un glop.
Abans d’entrar al cotxe, ell mirava malament quan desenfundava la meva estimada rèflex —un dels regals que més il·lusió
m’havia fet a la vida, perquè després de cinc anys d’intentar fotografiar qualsevol objecte, moment o persona, i en veure els resultats em frustrava que no hagués sabut captar el detall que
desitjava, la mare em va regalar aquella càmera màgica i un curs
de fotografia, d’allò feia un any. Llàstima que no havia tingut més
temps per practicar—, com que no tenia ganes de discutir, vaig
pujar al cotxe —Amor meu no et sàpiga greu si no m’he aturat
més estona, però així arribarem a lloc abans. Pots aprofitar per
fer fotos del cotxe en moviment. Segur que et sortiran molt originals i millor que les que vas provar de fer quan anaves al bus,
recordes?—. Només restava una hora i mitja o, a molt estirar
dues, per arribar a destí. El següent tram sempre m’havia meravellat i inquietat a la vegada: la bellesa del pantà d’Escales, i el
temor dels revolts que recorrien des de Sopeira fins al Pont de
Suert. A l’hivern em feien pànic de lliscar i caure en el precipici.
Vaig tenir una esgarrifança, era una premonició. Quan passàvem
pel Pont de Suert vaig recordar la fira de la Girella de feia set anys
—va ser quan l’Ernest i jo ens vam conèixer—. Al migdia un senyal cobert de neu ens donava la benvinguda a Vielha.
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Ens vam aturar per recollir els esquís. Feia un parell de setmanes que l’Ernest havia pujat a la Vall per temes de feina, i va aprofitar l’avinentesa per deixar-los esquís al taller sorollós on li
realitzaven el manteniment. Quan els vam carregar al cotxe, només quedaven quinze minuts per arribar al nostre destí. “Ja veuràs
com dibuixarem esses per les pistes!”, va comentar ell.
Va ser aleshores, quan entre les muntanyes farcides d’avets i
un cel gairebé vermell, ens esperava al batec de la Vall d’Aran,
l’hotel. L’allotjament era un indret amb molta personalitat. Un
ambient plàcid pensat amb molta cura per tal de no deixar escapar
el més mínim detall: l’interior era de fusta de faig i a la zona del
bar donava la benvinguda una flama intensa que reposava dins de
la llar de foc. Tot seguit, vam pujar a l’habitació per deslliurar-nos
de les maletes. Estava emocionada per veure com seria. I com era
d’esperar no em va decebre: una suite amb el llit de matrimoni
grandiós, i un lavabo amb una enorme banyera en forma de ronyó. Em vaig donar pressa quan vaig sentir a l’Ernest remugar,
sempre feia el mateix, i jo no volia discutir. Vam baixar com un
llamp directe al menjador. Ens va atendre un cambrer molt eixerit, morè i lluïa una barba-serrada. L’Ernest li va fer repetir el
menú fins a tres vegades.
—Si que preguntes? —vaig comentar quan el xicot va anar
cap a la cuina.
—Si no ho he entès, bé que ho he de tornar a preguntar,
no?—va respondre, mentre les galtes se li enrojolaven.
—Tu mai fas repetir més de dos cops res. Semblava que
t’agradava més a tu que a mi, el noi!
Vam degustar el menú del dia, típic aranès, amb la seva òlha barrejada, civet de senglar i carpaccio d’isard. La presentació dels plats
feia tant goig que no me’n vaig poder estar i vaig treure la càmera.
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—Però què fas? —va gairebé cridar amb veu agra.
—Amor, només seran quatre fotos.
—Sempre fas el mateix i saps que no m’agrada! Veus a algú
fent fotografies del menjar? —vaig guardar de nou la càmera.
No vam prendre cafès per poder fer la migdiada i descansar.
Quan descansava vaig tenir un malson. Hi havia un grup de persones, parelles d’homes en pèl i parelles de dones que estaven nues i
tots abraçats. Es llençaven d’una mena d’helicòpter en forma de
cervell. Els cossos queien al damunt de miralls que tenien extremitats cosides al voltant i els esperaven amb els braços oberts. I de
sobte, quan arribaven a baix es fonien quan esclafaven els miralls.
També hi havia gent a baix que volia pujar en aquell aparell. Però
només podies accedir-hi enfilant-te en unes lianes vives, també.
Les seves tiges eren llenyoses i entortolligades en unes canyes de
bambú que tenien punxes. Vaig estudiar bé per on podia pujar.
Volia fugir d’allí. Els motors del cervell feien soroll, ja. Vaig començar a enfilar-me clavant les ungles a les zones de més consistència. Els peus els intentava col·locar a cada estella que em
trobava. Quan ja havia arribat a la meitat vaig aturar-me. Girava el
cap per descobrir què era aquell soroll acústic tan fort i molest. I
va començar a sortir de l’arbre una mena de camp magnètic multicolor. I la confusió va embolcallar el meu cap. Vaig deixar-me anar
i no vaig caure a damunt dels miralls, sinó a terra. El cop de cap va
ser apoteòsic. Em notava una pedra al clatell. Percebia humitat.
Vaig tocar-me amb la mà i sí, estava moll. Ràpid vaig ensumar una
olor metàl·lica de ferro. Em vaig posar el dit a la boca, i quan vaig
degustar aquell sabor de clau rovellada, em vaig desvetllar suada.
Només despertar-nos va dir: «Avui gaudiràs de la sortida més
romàntica de la Vall d’Aran». Es va espolsar les espatlles, sempre
li agradava fer-se l’interessant.
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Els seus ulls m’estaven despullant. Jo li responia amb una mirada provocadora perquè fos ell qui em tragués la roba i em toqués. Amb subtilesa va resseguir amb la mà dreta el meu coll, i es
va aturar als meus pits acaronant els mugrons perquè sortissin. I
vaig seguir camí avall cap al melic, i més avall encara, fins a arribar
al meu sexe. Ja estava moll, i vaig fer-hi entrar dos dits més. Gemegava de plaer. L’Ernest tenia el penis erecte i se’l tocava. Es va
atansar, va gairebé estripar-me la camisa. Van saltar tres botons.
Sense dir res, em va col·locar d’esquena. La penetració va ser profunda. Després d’encastar-me quatre o cinc vegades, em va girar.
Jo estava al seu damunt amb els pits durs. El balanceig cap endavant i endarrere va durar fins que ell va fer un crit que va ressonar
a l’habitació. Ell sí que va quedar satisfet.
La nit va fer el seu pas i jo estava realment a l’expectativa.
L’Ernest em va sorprendre amb la seva atenció. Mai em deia
quina vestimenta havia de posar-me, però aquell dia sí que ho va
fer: —amor, tapa’t bé, com si fossis una exploradora polar—. Em
vaig fixar que estava mirant i remirant uns papers i un pamflet.
—Per cert, porta la bateria de la càmera ben carregada. Avui podràs gaudir com mai, crec—. Aquell comentari em va fer molta
il·lusió, com també observar les ganes amb les quals havia organitzat aquella sorpresa.
Quan ja estàvem preparats vam pujar al cotxe. No sabia pas
cap on anàvem. Vam anar uns cinc quilòmetres per carretera asfaltada, i després vam canviar a pista forestal cinc o sis quilòmetres més. No es veia res, la nit misteriosa feia olor d’emoció. Ell
no parava de xerrar i jo em mirava el rellotge. Ja portàvem uns 15
min de cotxe. I de sobte, vam arribar. Vam baixar i mentre l’Ernest parlava amb no sé qui, vaig començar a investigar. Allí fora
hi havia molts gossos. Gossos enormes que respiraven fort i molt
22
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peluts i de color blanc. Estaven tots lligats en filera. Els hi vaig
fer fotos i no es van espantar.
—Cristina, ara farem una excursió nocturna a Montgarri amb
un trineu estirat per dotze Huskys!
—Oh...
—Doncs espera i ja veuràs perquè aquí no s’acaba. Contenta?
Estava perplexa. Era tan màgic tot plegat entre la nit, les estrelles i l’olor de muntanya humida. Va ser catorze quilòmetres de
somni a dalt del meu carruatge. Els gossos van fer via paral·lels
al curs del riu entre el bosc d’avets més espectacular de la Vall i,
per casualitat, una extraordinària lluna plena ens va il·luminar durant tot el camí. No podia deixar de fer fotos. A més a més, s’escoltava l’aigua serpentejant i l’eco dels arbres que semblava que
parlaven entre ells. «Això és pura vida!», no parava d’aclamar jo.
Durant tot el trajecte l’Ernest va estar molt melós. De cop i volta
va cridar: —Mira Cristina, allà crec que hi ha la torre!—. Jo no
veia res. Semblava que ell s’ho sabia de memòria. I sí, arribàvem
al santuari romànic de Montgarri. Pel que em va explicar l’Ernest
els aranesos s’havien esforçat molt a conservar-lo. Era preciós i
coquetó amb el seu campanar acabat en fletxa i octogonal. No
vaig parar de fer-li fotos. —Amor estàs contenta?
—És fantàstic Ernest.
Em va arrambar per la cintura i vam caminar una mica per l’entorn de l’antic poble abandonat. Tocava les pedres gelades i al mateix temps plenes de vida. Les teulades de pissarra tenien un pam
de neu i feia un fred que pelava. Era de nit sí, però amb facilitat
s’intuïen els prats que a la primavera serien verd cridaner i llavors
blanc de pau. I amb una llanterna vaig veure que ens envoltaven
densos boscos de pi negre. Un paisatge molt solitari, pintoresc i
tranquil. Quantes històries de bandolers s’hi podrien explicar.
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De sobte em va guiar per entrar al restaurant. No havia vist
mai una xemeneia tan considerable. Ens vam escalfar les mans i
jo estava embadalida amb l’olor de fusta d’aquell lloc. La següent
sorpresa va ser la degustació d’un sopar típic: olla aranesa, magret
d’ànec o una mitjana envellida de quilo. I de postres van portar
un pastís en forma de cor. No vaig poder estar-me’n de fotografiar-lo i tot seguit fer un petó a l’Ernest.
Els gossos descansaven i agafaven força a fora per la tornada.
Vaig adonar-me que cadascun tenia el seu propi nom. Els parlaven com si fossin persones. Nosaltres estàvem tan farts que gairebé ens adormim durant el trajecte de tornada.
El viatge des que vam deixar els gossos fins a arribar a l’hotel
se’m va fer pesat. A l’Ernest, també. Però en cap moment vam
deixar de somriure i agafar-nos la mà. Quan vam arribar a l’hotel
vaig adormir-me abraçada a l’Ernest la resta de nit. Aquella experiència va ser preciosa, el millor del viatge. El que vindria després
seria la tragèdia.
L’endemà no va ser necessari matinar, la idea era gaudir de la
ruta pel circ de Baciver amb raquetes, sortíem a les nou del matí
de l’aparcament d’Orri. No vam començar de bon peu.
—Què dius? No és necessari llogar un guia! —jo desitjava fer
l’itinerari amb ell i festejar.
—És millor fer les activitats amb un expert —i com sempre,
l’Ernest em va persuadir amb una besada.
El primer llac que vam trobar va ser l’estany del Baciver. El
camí des del punt de sortida fins allí es podia fer amb una marxa
regular, ja que s’anava enfilant a poc a poc. Com que estàvem en
bones condicions físiques, vam decidir continuar la ruta. L’objectiu era arribar als llacs alts: als estanys del Rosari. Feia un dia molt
agradable, amb l’escalf del sol i sense núvols fent teranyina al cel
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blau. Aleshores vam optar per donar la volta als llacs i fer tot el
circ abans de baixar. De tornada vam parar a l’estany per menjar
una mica. Jo no treia l’ull als esquiadors que es llançaven pel distingit tub d’Escornacabres de Baqueira Beret. Em vaig quedar
amb la mirada fixa cap allí uns segons. Després ja vam iniciar el
descens. Fora de pistes el silenci era extraordinari. I els paisatges
tan nevats, un regal per la vista. Només se sentia la natura i, a
voltes, el soroll de despreniment de la neu. Ja finalitzava el pont,
i no podíem tornar a casa sense posar-nos els esquís. Vam decidir
anar-hi l’endemà.
Aquella nit em va costar dormir. I quan per fi ho vaig aconseguir un malson em va desvetllar. Somiava en un tub llarg i negre.
Esquiava, el pendent no s’acabava i vaig relliscar. Veia com els
pals sortien volant i em vaig despertar de l’ensurt. La resta de la
nit una idea em ballava pel cap.
L’endemà el temps era l’idoni per anar a esquiar. Només llevar-me vaig anar a buscar a l’Ernest que s’afaitava.
—Què et sembla si ens enfrontem al famós Escornacabres?
—Per a mi cap problema. N’estàs segura, tu?
L’Escornacabres era un itinerari fora de pistes que generava
molta adrenalina. Vam accedir-hi pel telecadira de cap de Baqueira. El més destacable era l’entrada. Només contemplar aquell
tremend tub vertical i estret entre dues parets, ens vam adonar
del repte titànic que suposava.
La primera a sortir vaig ser jo. Tenia el cap fred i preparat per
començar la festa. D’una banda sabia que els primers dos-cents
metres eren els més fotuts. D’altra banda també sabia que tenia
prou cames i tècnica. Era el moment. El cor semblava que se
m’escapava del pit disparat. Vaig agafar aire i els pals, un a cada
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mà ben empunyats, i finalment vaig prendre embranzida cap endavant. Vaig esperar uns instants en realitzar el primer gir, ja que
en neus verges no era recomanable tenir massa pressa per iniciarlos. Quan els esquís van arribar a la línia de la màxima pendent,
vaig tornar a exhalar aire, per emprendre el gir de manera ferma,
però suau. Un moviment perfecte, em sentia orgullosa. Al segon
gir volia ajudar-me, per alliberar el pes de les taules en el moment
crític d’una flexió-extensió de les cames. Però no ho vaig fer, maleiria aquella fotuda decisió. Vaig optar per allargar el radi de gir,
vaig deixar que els esquís llisquessin. Mantenia la posició centrada, potser una mica més endarrerida i flexionada. Els braços
oberts, i vaig clavar els bastons per tenir una referència en cada
gir. Detalls que ajudaven a les baixades. Ho tenia molt clar al meu
cap, però per molt que tingués la tècnica apamada, qui collons
anava a dir-me que acabaria fregant una roca coberta de neu, i
perdria el control dels meus esquís? No la vaig poder evitar. El
pal de la mà dreta va sortir volant, el de l’esquerra també. El cos
es va desequilibrar cap endavant, malgrat que intentava estabilitzar-me fent un vaivé. Finalment, vaig perdre l’equilibri i vaig
caure damunt del gruix de neu blanca que s’estenia per tota la
muntanya, aparentment tova. Aleshores la part esquerra del meu
cap es va colpejar bruscament contra una roca que estava amagada.
No em movia. Sentia molts crits. Soroll. Cada vegada semblava que era més lluny. Recordava el dolor que vaig tenir al
somni quan m’enfilava per la liana i vaig caure. Buscava els miralls
a terra i la neu els cobria. El pendent de la nit anterior m’avisava
que relliscaria. Però on eren els miralls a terra? Només podia
veure cascades de pedres. Jo era una pedra més perquè no em
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podia moure. De sobte pedres humanes que caminaven com roques s’acostaven. Em tocaven. Semblava que em volien ofegar
amb una espuma dobla al voltant del coll. M’arrossegaven avall
d’aquella muntanya de carn que es mantenia freda per la neu. Ens
emportàvem més pedres pel camí. De totes mides. I quan vam
arribar a baix, de cua d’ull veia l’helicòpter en forma de cervell
que estava allí aturat. No feia soroll com al meu somni.
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are? Per què plores?—. No podia moure les cames.
Me les tocava, però no es movien. Em vaig voler aixecar d’un impuls però massa cables pels braços i màquines fent
sorollets m’ho impedien. No era a casa. —Però mare què ha
passat?
Ella va fer un bot que ningú diria que estava afectada d’artrosi. Tenia les parpelles dels ulls inflades i de color fosc. Estava
plorant. Però de cop i volta em va abraçar com mai ho havia fet.
Em feia petons i més petons. Va cridar a infermeria per un timbre.
—Ai filla meva com m’has fet patir!
—Però mare què ha passat?
—Tu recordes que amb l’Ernest vau anar el cap de setmana a
la Vall d’Aran?—. Jo només membrava pedres i gossos i llacs.
La infermera va venir a veure què passava. Es va emocionar
en trobar-me desperta.
—Hola Cristina, com estem?
—Algú m’explicarà que coi ha passat?
Llavors la mare em va agafar la mà i va començar a explicarme que vaig tenir un accident esquiant, feia tres mesos. Però com
podia ser que fes tres mesos que estigués enllitada? Com era possible? Tres mesos de la meva vida desaprofitats és una barbaritat.
I a la feina què? La Marta em matarà! Ja estava redactant l’informe
i s’ha quedat a mitges. Mare meva. També m’havia d’esborrar del
gimnàs perquè no donava l’abast i només pagava. Uf, com la resta
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de factures. Un bon merder. M’he perdut el Nadal així? —em vaig
donar un cop al cap amb una pedra que no es veia perquè la cobria la neu.
—Amb rapidesa l’Ernest va demanar ajuda, i es van activar
tots els protocols d’actuació. Pel que semblava estaves conscient
i gesticulaves amb els braços. Tot seguit, com que no tenies cap
ferida amb sang al cap, els socorristes et van estabilitzar i van baixar-te de la pista fins a l’ambulància.
Vas anar directe a l’hospital de Viella. La valoració era molt
més greu del que semblava en un principi, i van decidir dur-te a
la Vall d’Hebron amb helicòpter. Que és on som ara. En estar
federada no hi va haver cap problema pel trasllat. Per conservarte hemo dinàmicament estable durant el viatge, et van intubar.
Només arribar a l’hospital a Barcelona, mentre et realitzaven un
TAC, l’Ernest es va fer càrrec d’avisar-me.
—Ai mare, ho sento. Quin ensurt devies passar coneixent-te.
—No t’ho pots imaginar... Però no només jo, eh. No havia
vist mai a l’Ernest amb aquella expressió tan seriosa. No parava
de repetir que per què et va escoltar quan li vas proposar baixar
per “les cabres” aquelles, o com es digui. Bé, al cap d’una hora
vaig acudir desencaixada. Em vaig trobar amb l’Ernest a la sala
d’espera. Un espai on imperava el silenci ple de neguit, l’olor de
desinfectants i massa calor. Ens vam abraçar i plorar, jo només
volia veure’t.
L’Ernest el primer que em va explicar va ser que estaves dintre
del quiròfan, que al TAC es veia una hemorràgia al cervell que
necessitava cirurgia urgent. No me’n sabia avenir de tot plegat.
Ell no parava de fer viatges a la màquina de cafè. Jo no volia res,
l’angoixa em va tancar la boca de l’estómac. Només anhelava que
ens donessin alguna notícia. Al cap de tres hores d’operació una
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infermera ens va comunicar que estaves greu. Que havies perdut
molta sang i que necessitaves una transfusió. Va acabar afegint
que en finalitzar l’operació el cirurgià ens informaria. Transcorregudes tres hores més, va aparèixer un home vestit de color verd.
“Familiars de la Cristina Saüc em podrien acompanyar, si us
plau?”, recordaré aquell home i aquella veu distingida i amb presència tota la vida, quan ens va fer passar al seu despatx. Aleshores, ens va notificar que l’operació havia anat bé. Que el més
recomanable era mantenir-me en coma induït a l’UCI pel teu estat
crític, i veure com evolucionava la lesió cerebral.
Al cap de vint dies tornàvem a viure moments d’alarma, quan
van avisar d’un empitjorament respiratori que necessitava una
RCP (reanimació cardiopulmonar). Finalment van poder tornar a
estabilitzar-te. Quan vaig visitar-te a l’UCI em vaig quedar impactada pel nou habitacle. No tenia cap finestra, i tu estaves connectada a un respirador. El teu cos ajagut damunt del llit tenia un
llençolet fins al pit que pujava i baixava. També estava connectada
a monitors il·luminats i alarmes, cadascun amb el seu sorollet.
Exhibies el teu cap folrat d’una bena blanca i tenies la cara embotida. “Malgrat tot, continues aquí, filla meva”, no parava de repetir jo. L’Ernest no parava de sortir al carrer a fumar.
—Però mare, com és que si em toco les cames, les noto i no
les puc moure? Em vull veure. Tens un mirall a mà?
Pel que em va explicar la mare, al mes de març, estació de l’any
de carrers i places perfumades, i també de canvis, van decidir retirar-me la sedació per comprovar la resposta neurològica. Que
vaig trigar vint-i-quatre hores a obrir els ulls, movia els dits però
no les cames. A la segona setmana van treure la intubació, i sí:
respirava sola. Però tenia una lesió a les cordes vocals pel tub i
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estava un pelet afònica. Que més donava la meva afonia. Caminar
era l’important. Tampoc responia amb coherència les preguntes,
i les cames continuaven sense sensibilitat ni moviment. El neuròleg es va començar a preocupar. La mare em va dir que ella també.
Que dues setmanes després de despertar-me ja vaig saber contestar qui era, així i tot, no recordava què havia passat. Em van
posar de nou en aquell tub sense fi i sorollós, per assegurar-se si
quedava alguna seqüela neurològica. En definitiva havia tingut un
traumatisme cranioencefàlic i lesió medul·lar. No caminaria més.
—Mare de debò us va dir que era irreversible?
—Sí filla, però mira-ho per una altra banda: estàs viva!
—Bon dia, preciosa! —acabava d’arribar l’Ernest.
—No tornaré a caminar. Quina putada.
A mi sempre m’havia emocionat l’entrada del mes d’abril i
deixar enrere el fred. Els rajos de llum escalfaven la pell a les terrasses i semblava el renaixement de la millor època de l’any. Quan
el sol s’amagava se sentia una remor de fons i em recordava “Nits
de primavera a la casa Vicens”, la primera casa de Gaudí. El modernisme m’apassionava, però com podia jo ser tan moderna per
adaptar-me a aquell desgavell? Només em preguntava per què no
em va acabar d’esclafar el cap aquella roca igual que al somni.
No tenia massa humor per parlar. Tenia present en tot moment les meves cames que eren com pedres. M’havia aprimat. El
pijama em ballava. Va venir fins i tot una psicòloga amb els cabells de color porpra. Intrèpida. Em va agradar.
Les nits era el pitjor del dia. Tenia un somni recurrent. Estava
en una sala i queien del sostre folis i més folis. Les parets eren pedres amb molts miralls i a cadascun d’ells el meu reflex a casa sola.
El segon dilluns d’abril al matí va ser estressant. En tenir un
problema neurològic em tractarien els facultatius de la FEM, la
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fundació d’esclerosi múltiple, que estaven ubicats a l’hospital,
però crec que no ho vaig valorar perquè el meu cap estava en un
bucle pessimista, i aquell dia el vaig viure com un no parar d’entrevistes: el metge que ho arranjava tot, neuropsicòleg i treballadora social. No vaig adonar-me’n del gran equip interdisciplinari
que em va atendre fins més endavant.
El noi amb cabell rinxolat pèl-roig, que vaig conèixer el dia
anterior, va aparèixer com una alenada d’aire fresc a l’habitació.
—Hola Cristina, soc el Ferran. Em recordes? —no va deixar
de somriure, mentre col·locava una mà al damunt de la meva
cama.
—Sí, clar.
—Molt bé, a partir d’ara jo seré el teu rehabilitador. Ens veurem cada dia durant una bona estona. Vinga, anem cap a baix.
Amb ganes, eh?—. Quina llàstima que no pogués notar aquella
mà damunt de la meva cama. Crec que aquell va ser el meu primer
moment de benestar des que m’havia despertat. També el primer
somriure.
Quan vam arribar al gimnàs em va sorprendre el soroll d’esforç de la sala. Vaig fer una llambregada ràpida. Hi havia unes
barres amb una catifa tova a sota. Una mena de bicicletes sense
manillar. Com unes tarimes amb la part de sota ovalada per posarse al damunt. Un circuit amb escales i un pendent. Pilotes molt
grans i més petites. Lliteres. Hi havia gent concentrada o rient.
Tots em van contagiar molta energia, i tenia ànims suficients per
voler començar.
Estava tan cansada aquell primer dia després de la rehabilitació, que no vaig donar lloc a què els malsons em desvetllessin.
Cada dia ell es presentava amb una puntualitat britànica al
meu nou habitacle. I sempre amb bon humor, tant era si feia fred
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o calor o si tenia un mal dia. Quan venia a recollir-me per anar al
gimnàs em va malacostumar a la seva picadeta d’ull, només entrar
a l’habitació. Molts cops encara no estava arreglada: sigui perquè
la mare m’ajudava en la higiene diària i s’hi havia recreat, o perquè
tenia gormanderia i l’Ernest anava a comprar-me un croissant per
esmorzar, o senzillament perquè els llençols, encara que fossin
encartonats, m’atreien més que obrir les parpelles. Aleshores, el
Ferran no era tan simpàtic. Decidia fer al gimnàs els exercicis que
menys m’agradaven.
Els dies passaven, però aquells deu minuts de trajecte mentre
baixàvem per l’ascensor, es van tornar en un moment d’esbarjo.
Ell em va saber captivar. Tothom el saludava i mai tenia una paraula malsonant. Jo m’adonava que agradava a moltes dones. Algunes es posaven vermelles, o es neguitejaven i fins i tot el «bon
dia» era trèmul. Jo el burxava: «Les portes a totes de cul». I ell no
responia, però una rialla trencada es dibuixava al seu rostre.
D’una banda, aquell període va ser un dels més difícils i dolorosos de la meva vida, de l’altre un dels quals vaig riure més. Vaig
tornar a ser un bebè, i el fisioterapeuta del “culet estret”, tal com
jo l’anomenava, em va fer suar la cansalada per aprendre a fer-ho
tot de nou i ser independent. Ens vam fer amics els qui rondàvem
per allí al gimnàs. Fins i tot, algun dia teníem esmorzar extra perquè era l’aniversari d’algú. I després ens feia mandra començar
amb el treball. Jo vaig ser una de les qui va sumar número a l’hospital aquell abril. He de dir que m’ho vaig passar força bé. La mare
em va portar un pastís per bufar espelmes després de dinar, i els
infermers de planta em van fer lluir a la tarda una corona d’aquestes de cartó.
Vaig ser molt il·lusa el primer dia de la rehabilitació perquè
vam començar amb exercicis d’estiraments, una mena de ioga, i
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em defensava prou bé. Pensava que no seria tan complicat.
Asseguda a la cadira, em feia aixecar unes peses. Flexionava el
braç fins al pit. Jo feia veure que em pesaven molt i no podia. Per
dintre esclafia de riure.
Els plors van arribar aviat, quan el Ferran em volia ensenyar
la tècnica de com posar-me el jersei. Els meus braços eren incapaços de pujar més amunt de les espatlles, semblava que una
llosa de mil quilos s’hi havia instal·lat al damunt. Em vaig frustrar molt perquè creia que no ho aconseguiria mai. Quan per fi
després de quatre dies vaig aixecar-los fins al cap, les llàgrimes
van ser de satisfacció; quan havia de llançar una piloteta de cuir
de color negre, que per a mi pesava com un mort, i havia de fer
caure com més bitlles millor. Deu dies vaig trigar a fer-ne caure
una!
El maig es va presentar sense demanar-ho. Ja veia a la gent
durant el trajecte de l’ascensor al gimnàs amb sandàlies o bermudes. Jo realment estava feliç. La rutina havia tornat a la meva vida.
M’aixecava puntual i l’estona al gimnàs era la meva vida.
Estava tan contenta que vaig encarregar a la mare unes capses
de bombons, i quan venia algun zelador o infermer els en feia agafar.
Els exercicis del mes de maig creia que em costaven més, però
el Ferran m’esperonava cada cop que defallia. Cridava i movia el
seu cos, de tal manera que creava un efecte positiu que em feia
creure fins i tot a mi, que podia aconseguir-ho.
—Vinga va, braços amunt! Va! Va! Va!!
—Que no puc més! —sempre responia jo, mentre esbufegava.
—Cristina, aquesta és l’última, va! Amuuuunt! —insistia el
Ferran amb aquella picardia—. Ho veus com pots? Va una de
propina, i ho deixem per avui.
—Sí, home! Sempre m’enredes! —però ho acabava fent.
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Em divertia quan era l’hora dels exercicis on havia de moure
la musculatura de la cara.
—Vinga, fica morros.
—Au calla.
—Que és seriós, vinga —va agafar-me la cara amb les seves
mans fornides—, mira’m, igual que si xiulessis. Vaig esclatar a
riure quan el tenia a dos pams del meu nas, i els seus llavis tous
dibuixaven diferents gesticulacions: trist, enfadat, alegre, treia la
llengua, i fins i tot els obria i mostrava una dentadura perfecta.
—Ferran, si m’ensenyes a llançar petons, te’n regalaré un el
dia que marxi.
Una migdiada de pocs dies abans que anés cap a casa em va
paralitzar més del que ja ho estava. Vaig somiar que era a casa,
sola. Tots els calaixos s’obrien i es tancaven i cridaven. No arribava enlloc. El trebol s’obria i em queien pedres al damunt. Cridava però estava sola. Volia tornar a l’hospital, allí em sentia més
segura.
Al principi de juny, després de sis mesos d’arribar amb helicòpter, marxaria asseguda per la porta gran. No tenia una especial
emoció. Gaires ganes de tornar al meu món, tampoc. Ja estava bé
allí, era una més.
Després d’entregar-me la doctora la paperassa de l’alta, ella
parlava i parlava. La mare i l’Ernest ja estaven al cas.
La meva pell estava pàl·lida pel sol escàs entre aquelles parets.
Van ser uns mesos llargs i gens fàcils. Ara bé, havia aconseguit
més o menys ser independent. La rehabilitació havia sigut dura,
però vaig tenir sort de topar amb el fisioterapeuta del “culet estret”. Quan marxava, tota la gent de la planta s’acomiadava amb
cara de satisfacció i orgull. M’abraçaven, petonejaven i fins i tot
algú plorava d’emoció. Va ser aleshores quan, tota concentrada
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vaig contreure els llavis formant un petó que llançava de record,
regal i agraïment. Al mateix moment, li picava l’ullet aixecant el
dit polze cap amunt al Ferran.
Durant el camí de retorn a casa, infinitat de sensacions i imatges desfilaven en seqüència pel meu cap. Va ser el moment que
va aparèixer la por. En un instant també vaig adonar-me que el
físio, amb el tatuatge pintat al clatell, i que tothom estigués pendent de mi s’havia acabat. Sentir que podia amb tot, s’havia acabat, i tot plegat s’acabaria d’acabar, quan arribés a casa i tornés a
la quotidianitat, perquè res seria el mateix. Tot aquell món muntat
peça a peça, dia rere dia, any rere any, ja no existia.
Quan vaig entrar a casa, la primera sensació que vaig tenir, va
ser la d’una gestació de vint-i-set anys. I que just llavors, m’havien
parit.
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