
Tot pot canviar en segons...Tot pot canviar en segons...Tot pot canviar en segons...Tot pot canviar en segons...    

 

M'aixeco, sol en obrir els ulls veig  el sostre negre, no entenc res, el meu sostre és verd. Mi-

ro cap a la dreta on normalment es el meu escriptori, pero aquest cop hi ha res. 

Em començo a espantar. Per què passa tot això? Que a passat? Que esta passant? 

 

De cop i volta mentres em faig aquestes preguntes tota nerviosa ,veig una foto volant. 

M'estranyo tant, que l'agafo i la miro. És una foto que estic amb l’àvia, és de fa temps jo de-

via tenir uns dos anys, com sempre l’àvia mirant a la càmera amb aquell somriure, però jo 

no. No m'agrada fer-me fotos. A l’àvia ,li encanta suposo que per això m'agrada tant aque-

lla foto. 

Al cap d'una estona recordo que el sostre és negre i que la majoria de mobles de la meva 

habitació han desaparegut, doblego la foto i me la poso a la butxaca. El que és normal 

es cridar a la mare, pero em considero massa gran per cridar plorant a la mare. Així 

que m'axeico de cop i vaig a mirar que esta passant. 

Surto de l'habitació. Ara ja no entenc res. On és el passadís? 

sóc en un jardí, però no és el meu jardí, es el de l'àvia, ara m'estic espantant molt, m'és 

igual el que pensin, crido a la mare! 

Al cridar-la ve l’àvia dient que estigues tranquil·la que no passava res. No ho entenc 

que esta passant. Desconsolada li començo a explicar tot a l’àvia. Ella hem tran-

quil·litza però encara hi ha coses que no entenc, on es el meu passadís? Que fa a qui l’àvia? 

Que faig jo aquí? 

Però hi ha una pregunta que hem preocupa més, perquè l’àvia no té cabell?,la noto molt 

estranya ,vec la seva cara com si li fes mal alguna cosa. Li pregunto? O serà millor no dir 

res? Decideixo preguntar-li. 

Ella em diu que no passa res,tot esta bé, sol que li fan una miqueta de mal els ossos. 

No m’ho diu però sóc suficient gran per saber el que li està passant. No li vull dir que ho 

se ,però crec que m’ho a notat a la cara, i em diu: 

-I si despertes? 

Aquesta pregunta m'impacta molt. Ara sóc a la habitació però aquest cop el sostre es verd, 

quan miro per saber si esta l'escriptori em trobo a la mare. Plorant. Di 

en que hem te que dir una notícia. 

En aquest moment relaciono el meu somni amb la notícia de la mare, ja se el que hem dirà.  

“ L’ àvia te cáncer ”  

Estrella polar 


