
MARÇ, MARÇOT 

Era un vespre tenebrós i gèlid de març, d’aquell tan marçot que mata la vella a la vora  

del foc. 

L'intens vent de gregal bufava amb força empenyent  les onades amb ràbia contra la 

Costa Brava. El passeig de Blanes sucumbia a la fúria marina i els vidres de casa 

ploraven les gotes d'aigua salada que el vent del temporal feia arribar la finestra del 

saló. Igual que a la meva galta dreta, a la qual relliscava una petita però immensa 

llàgrima de dolor. 

No sé encara per quina estranya raó, en els dos únics cops que he plorat, només ploro 

d'un ull.  

Notava perfectament com la teva mà agafava amb força la meva, la premies amb 

vigor, i  jo mirava immòbil aquell vidre llagrimar i escoltava el vent bramar amb força, 

que paradoxalment semblava un reflex del meu món interior. 

Na sabia com demanar-te perdó, perquè et mirava i ja no et podia veure. Però tu 

restaves allà palplantada, clavant-me la mirada amb menyspreu i compassió alhora. 

Tenies aquella ullada tan teva; tan profunda. Els teus ulls ametllats de color esperança 

m'observaven amb curiositat, corn demanant-me un perquè, un perquè que no et 

podia donar. 

Sempre m'havien fascinat els teus ulls, parlaven sols; era un tret característic tan 

personal teu, parlar sense paraules. Aquells ulls tan teus, eren tan meus alhora que no 

els volia compartir amb ningú; ni amb el carter formós, ni amb el simpàtic del forn de la 

plaça, ni amb l'atlètic professor de cant..., eren els meus ulls de galivança i eren meus; 

i una mica teus. 

Aquella nit de febrer l'havia feta grossa. No et pots imaginar el greu que em sabia. T'ho 

havia anat prenent tot, ulls meus. 

Recordo com si fos ahir el primer cop que vàrem discutir. Érem al pati de casa meva, 

un dia de Sant Jordi. Et queixaves movent els braços amb impuls i m’assenyalaves 

amb el dit índex. “No és just! Com no em pots creure... Era tard i no volia agafar el 

cotxe, estava esgotada de tan estudiar!”  

Començaves a cridar un pèl massa, quan et vaig dir que callessis. l encara em vas 

alçar més el to. No suporto que em cridin. No puc amb això, m'enerva. 

Et vaig subjectar fortament les espatlles i mentre et sacsejava amb certa brusquedat et 

vaig dir que em miressis fixament i em diguessis on havies passat la nit.  La veritat és 

que no em creia que haguessis dormit a casa de l'Helena. Però finalment, amb aquella 

sinceritat al  rostre, em vas convèncer. 

La següent discussió va ser un any després, un pèl més dramàtica; em vas clavar una 

bona bufetada per cridar-te "puta" i jo et vaig colpejar el cap amb la mà, ben oberta, 

per darrere el clatell. Immediatament vas aixecar la testa que amb la intensitat del cop i 

la inèrcia et va deixar observant el paviment. Mirant-me fixament només vas dir: “Fins 

aquí hem arribat... No m'ho puc creure!”  



I vas enfilar camí amunt fins al final del carrer, on tenies aparcat el cotxe. Vas arrencar 

ràpid el motor, les rodes van xerricar en sortir. 

Una setmana més tard, després de molts intents de contactar amb tu a través de 

missatges i trucades, emails i whatsapps, em vaig presentar al portal de casa teva 

amb unes tulipes, les teves preferides, i et vaig regalar una maragda, una pedra 

preciosa que obre l'ànima i que s’associa a les fades, ja que, explica la llegenda, en 

duien al cabell i donaven força a qui les mirava.  

I així, amb molt d'amor i tendresa, et vaig entregar aquesta pedra com a símbol de la 

força necessària per portar la nostre relació a bon port. 

“Estic enamorat de tu”, et vaig xiuxiuejar a l’orella, mossegant-me lleugerament el llavi 

inferior i abaixant les pestanyes a poc a poc després de somriure't amb la mirada. 

Sabia perfectament l'efecte que això et causava. “Em torno tan tonta quan fas aquesta 

cara...”, deies.  

També t'encantava que t'expliqués aquelles històries esbojarrades i exagerades. Les 

inflava encara més quan veia les ganes amb què reies, i t’havia de tapar el teu dolç i 

gran somriure amb les dues mans creuades sobre els teus llavis rosats i vius.  

Quan érem feliços, érem immensament joiosos. Rèiem amb amor i fèiem l'amor 

somrient. Vèiem la vida amb tanta passió, que un conte de fades amb muntanyes fetes 

de pedres precioses i rius d'or no es podia acostar ni per un moment a aquella 

sensació de focs artificials i cursileria que ens corria per les venes. Me les hauria tallat 

per tu. 

Tu subjectant les tulipes i no sabent on mirar ni què dir, per fi vas pronunciar: “Mai 

més, no t'ho deixaré passar cap vegada més”. I així, sense més paraules, et vaig 

besar. l el petó va portar a un altre, mentre tancaves la porta de casa, els meus braços 

van emportar-se’t escales amunt, mentre els meus “t'estimo” et van acaronar estirant-

te al llit i traient-te la roba a poc a poc, mentre et contemplava amb tendresa. 

I alxí van anar passant els dies i els anys; amb els nostres alts i baixos, amb les meves 

enrabiades quan arribaves tard a casa o quan t'enfundaves aquells vestits que quasi et 

marcaven el melic de tan lleugera que era la tela. Et quedaven massa bé, aquells 

vestits; també et quedaven massa bé els texans ajustats que et posaves per anar a fer 

el cafè amb la Mònica. 

I a poc a poc vas deixar de quedar amb les teves amigues i ja no et compraves roba 

per sortir. 

Et vaig fer obrir aquella fruiteria que portaríem conjuntament, tu a la tarda i jo al matí, 

per tal que no busquessis feina Iluny casa. Per comoditat, era just davant del nostre 

bloc de pisos. Només havies de creuar el pas de vianants de davant del portal per obrir 

la porta del nostre negoci. 

Estaves tan preciosa tallant cues de pinya i esqueixos d'api. Totes les iaiones del barri 

t'adoraven. Sempre al matí demanaven per tu i quan els deia que hi eres a la tarda 

responien que et canviés el torn. Però jo no vaig canviar mai, perquè a la tarda era 



quan  anava al Barril, el bar de la plaça, i m'hi trobava els amics i coneguts de les 

birretes i el conyac. 

A la nit et trobava o bé dormint o al sofà amb alguna d’aquelles sèries que miraves 

immòbil sense prestar-hi gaire atenció. Ja no llegies, gairebé ni cuinaves i la casa cada 

vegada estava menys polida.  

“En què t'has convertit?”, et cridava amb vigorosa ràbia, i tu abaixaves les espatlles i la 

mirada. Buscaves refugi i intentaves quedar a prop del sofà per si m’agafava per 

colpejar-te. No volies picar contra el terra ni cap objecte de l'estança que et pogués 

agreujar el cop. 

Aquell dia de febrer la vaig fer grossa, et vaig arrossegar dels cabells tot el passadís 

avall, fins a arribar a la nostra cambra, perquè m'expliquessis de qui eren aquells 

mitjons. Ara recordo que eren meus. L'alcohol ja ho fa, això, causa pèrdua de 

memòria. 

El dia següent, a la mateixa hora, et vaig trobar morta a la banyera. No vull recordar 

els detalls, l'aigua era ben freda, no sé quantes hores feia que t'havies pres aquelles 

pastilles. El pot taronja amb lletres minúscules restava tirat al terra, buit. 

 

Repasso suaument, amb cautela, les marques de morats que m'has deixat al cos. Em 

sento tan bruta. Necessito purificar-me, la banyera! Sí!, aigua, sabó, calma... Necessito 

un bany. M'introdueixo lentament dins l'aigua, encara tremolo, tinc la por al cos. Un cos 

ferm embegut per la feblesa de la meva ànima. Em sento buida, el meu cervell ja no 

pensa amb claredat. Fa mesos que penso a abandonar aquesta existència, ja no ho 

considero vida. Viure és tenir, metes, il·lusió. Ho he perdut tot, a tothom, m'he perdut a 

mi. 

 

Ara mateix estic subjectant el collaret que vas encarregar fer amb aquella maragda. 

Símbol d'esperança. Un sentiment que et vaig fer perdre progressivament. Els teus ulls 

van deixar de brillar amb força a poc a poc, ja no il·lluminaven; no me'n vaig adonar, 

no te’n vas adonar. Però al cap i a la fi el que veritablement compta, és que ja no ets 

aquí amb mi. l que és massa tard. 


