
110 PASSES DE DESIG 

Ella duia una rosa a les mans, un somriure entre els llavis i una mirada de 

sang. Anava caminant, contemplant les senyeres que penjaven dels balcons, i 

de reüll, la vista clavada als meus llavis. I si m’estima? I si sent el mateix per 

mi? I si està tan espantada com jo? Vaig córrer cap a ella tan ràpid com vaig 

poder sense pràcticament ni respirar. No volia pensar. No volia donar temps als 

dubtes  per atrapar-me. Els meus peus ressonaven contra la pedra del carrer 

enrajolat. Esbufegava a tota pressa. Contava mentalment les passes que em 

quedaven per arribar: 110, 109, 108... A cada pas que donava, aquell dolor 

desapareixia una mica més, aquell temor es consumia, els dubtes anaven 

callant els seus crits.  

Aquella era una noia preciosa, no d’aquelles que les veus de prop i sospires, 

sinó d’aquelles altres que les tens lluny, i et falta l’aire: 97, 96, 95, 94... Cada 

vegada els meus passos eren més ràpids, la meva respiració s’accelerava i una 

suor freda començava a regalimar-me esquena avall: 76, 75, 74... “ una mica 

més” pensava, “ només unes passes més”. Tenia els turmells adolorits, els 

genolls pràcticament no em responien i tenia l’esquena adolorida, potser per la 

tensió del moment, potser per la por que sentia, o senzillament era aquella 

esgarrifança que em recorria tot el cos i que m’entumia els músculs.  Fos el que 

fos no m’importava, res de tot allò m’interessava ja, ni el meu cansament, ni els 

ulls que aixecaven la vista i ens jutjaven escandalitzats, ni la por al què diran, 

no, ja no: 12, 11, 10, 9... Vaig aguantar la respiració per intentar contenir tota 

aquella adrenalina en la meva sang: 6, 5, 4... Vaig tancar els ulls i en un 

xiuxiueig vaig comptatr: 3, 2, 1, i els vaig obrir.  



Entre les pàgines d’un llibre, vaig aprendre una paraula nova, una paraula vella, 

una paraula d’ella, inefable. Inefable era la seva mirada, inefable veure-la 

aturada al mig del carrer, inefable el color de la seva pell entre roses roges i 

banderes de sang, inefable veure-la esperant-me, sense entendre res, 

entenent-ho tot. Els cabells, d’un cafè intens,  li queien acaronant-li la galta; 

vaig apartar-los suaument amb el palmell de la mà. Va tancar els ulls sentint el 

dolor fred dels meus dits sobre la seva pell. Vaig aproximar-me, suaument, a la 

seva boca tot besant-li poc a poc la comissura dels llavis. Ella seguia amb les 

parpelles aclucades, potser perquè compartia el desig que em consumia cada 

espurna de seny que encara em quedava, potser per temor a enfrontar-se al 

pecat; certament no ho sé, però tampoc vaig plantejar-m’ho mai, doncs sé que 

el record del sabor dels seus llavis en besar-me, del calor del seu alè al meu 

coll i del tacte de les seves mans jugant amb els meus cabells, són suficients 

per perdonar-li que mai més vaig tornar a saber d’ella. I és que no la culpo, avui 

poques coses són tan mal vistes com dues desconegudes de 15 anys estimant-

se, sense donar explicacions, sense prejudicis, només amor, sabent que 

passés el que passés, aquelles dues noies sempre seguirien en aquell carreró, 

fosc i estret, fonent-se en un petó que per a mi, mai va acabar del tot. Ella duia 

una rosa a les mans, un somriure entre els llavis i una mirada de sang. 


