
 

 

 

 

 

 

ELS AMANTS  

 

“Amantes del mundo:  

a veces es más hermoso recordar que vivir” 

(Chavela Vargas) 

     

     La Maria i l’Andreu no eren germans però, des de petits, com que sempre 

anaven junts, molta gent creia que ho eren i, de tant que s’assemblaven, fins 

s’havia arribat a dir, sobretot per qui no els coneixia bé, que podien ser bessons. 

De fet, però, no tenien cap parentiu; només eren veïns.  

     No es duien ni un any de diferència. Es portaven els mesos justos per 

haver pogut estar parits per la mateixa mare, tot i que no era així, sense 

gairebé haver passat la quarantena. La Maria era la gran, però en la constitució 

física, malgrat que no tenien cap gen en comú, eren molt similars. De cos poc 

ufanós i fràgil, sempre havien pujat un xic esquifits i, ben aviat es va poder 

comprovar que la seva alçada no arribaria gaire amunt perquè tota la resta de 

vailets de la seva edat, de seguida els va anar traient força centímetres de 

diferència.  

      Però no només en el físic eren iguals. També temperamentalment i 

emocionalment, eren molt semblants. Parlaven igual, es movien igual, 

reaccionaven igual, davant de qualsevol contingència i, fins i tot, semblava que 

pensessin igual. 

      Des de xiquets, amb la quotidianitat de la convivència diària, entre ells es va 

anar establint una mena de simbiosi que, com que ambdós eren tímids i 

reservats, els va servir perquè, poc a poc, s’anessin tancant en si mateixos i 

progressivament s’allunyessin de la relació normal que haurien d’haver 

mantingut amb els altres infants.  

     I així va ser com, sense adonar-se’n, es va anar teixint, entre trots dos, una 

complicitat i una ferma solidaritat que els va dur, de manera inconscient, a la 

construcció d’un món propi i particular, interior i íntim. No tenien amics ni 

companys de jocs, com la resta de nois de la seva edat, però tampoc en volien. 

L’entesa que hi havia entre ells era tan consistent que no l’aconseguien trobar 

enlloc fora del seu entorn més personal  i qualsevol aproximació que intentaven 

fer a d’altres xicots del seu voltant, sempre estava condemnada al fracàs. No 

entenien les seves maneres d’actuar, però els demés tampoc els entenien a ells 

i aviat es cansaven els uns dels altres i es deixaven de freqüentar. Els seus mons 



s’havien convertit en mons tant diferents i distants, que s’havien tornat 

irreconciliables. 

     Amb el pas dels anys, aquest aïllament els va anar portant a una reclusió en 

ells mateixos, que cada vegada es va fer més intensa. Només participaven en 

les activitats a les que es veien obligats, però sempre ho feien amb escàs 

entusiasme i nul·la predisposició. A l’escola progressaven amb penes i treballs i, 

si ho feien, encara que fos amb dificultats, era més per la condescendència dels 

professors, que es compadien de la seva feblesa i el seu suposat 

desemparament vers el que els rodejava, que no pas per mèrits propis. I en 

qualsevol dels seus actes de la vida quotidiana les coses no eren diferents, 

perquè els seus interessos pel món que els envoltava eren tant escassos i la 

seva interrelació amb l’ambient més proper, era tant inexistent, que feia que 

sempre estesin absents i allunyats de qualsevol de les activitats a les que la resta 

de vailets de la seva edat si abocava amb delit i, a voltes, fins i tot amb desfici.  

      Aquest univers propi i particular que s’anaren construint, poc a poc i sense 

voler-ho ni ser-ne conscients, es va anar engrandint. I així, van començar a 

palpar, gaudir i patir, de manera intrusiva, només entre ells dos, tot allò que els 

altres palpaven, gaudien o patien en comunitat.  

     De primer només foren comentaris, intercanvis d’opinions per posar en comú 

allò que cadascú anava descobrint de l’exterior. Més endavant però, van passar 

de les paraules als fets, i tot allò nou que se’ls presentava ho volgueren 

experimentar com ho feien els nois i les noies de la seva edat amb els amics i 

els companys. Però com que ells no en tenien, perquè ni en volien ni els volien, 

l’aprenentatge l’havien de fer en el petit i reduït espai que conformava la seva 

intimitat personal. I així van anar descobrint sols, tota la vida que, de primer, els 

infants descobreixen amb els seus col·legues i, més endavant, la que els 

adolescents descobreixen amb els seus camarades. Fins i tot, quan a la Maria li 

va venir la regla, a diferència d’altres noies de la seva edat, no li va causar cap 

sorpresa. Sense que ningú l’hagués advertit, fora dels inconnexes comentaris de 

l’escola i d’alguna observació de la mare, que mai va acabar de concretar del tot, 

ella ja ho esperava i sabia perfectament què era i de què anava. La capacitat 

autodidacta que ambdós van anar desenvolupant amb el temps, els tenia sempre 

més ben informats que qualsevol altre marrec de la seva edat. I com que, en el 

seu aïllament van aprendre a aprendre, van anar aprenent sols, tot el que s’aprèn 

en aquelles edats; i van experimentar tot el que s’experimenta en aquelles edats; 

i van sentir tot el que se sent en aquelles edats. 

     I un dia, sobtadament i entre d’altres moltes coses, també van descobrir 

l’amor. Van descobrir que allò que sentien l’un per l’altre no era només aquella 

amistat que els venia des que eren criatures, sinó que era quelcom diferent i més 

profund, quelcom que desconeixien perquè, fins llavors, no havien experimentat. 

I es van abocar a gaudir-lo amb passió, com feien amb totes les novetats de la 

vida que anaven descobrint. 

     I amb l’amor també van descobrir el sexe. I amb el sexe es van convertir en 

amants. Primer en amants secrets, perquè l’edat no els permetia més. Però 



passats uns anys, deixada enrere l’adolescència i consolidada la joventut, ja es 

van veure en cor de fer-ho públic. Ningú se’n va estranyar, tret d’algú que encara 

creia que eren germans. 

     I, amb més temps encara, van començar a sentir la necessitat de conviure 

junts.  

     Al cap de poc, van decidir-se a fer el pas i com que no eren de relacionar-se 

amb la gent, van llogar una casa als afores, que no era gran cosa, però que 

disposava d’una quadra i de molt de terreny. I tenint una llar on viure, es van 

casar, com ho fan les parelles enamorades, tot i que sense gaire pompa. Es van 

casar amb una cerimònia senzilla, envoltats només, i encara per imperatiu legal, 

de la família més propera, i d’algun veí amic dels seus pares, al que aquells es 

van obstinar a convidar, per aquell vici tan social de quedar bé. Ells no van 

convidar a ningú, perquè no tenien ningú a qui convidar. Però tampoc 

necessitaven més. Només es necessitaven a ells. 

     Se sentien feliços amb la seva nova vida. No tenien cap recança vers els 

mons nous que anaven descobrint, que no eren gaires, perquè, des de sempre, 

duien una existència molt ordinària i molt closa, ni els feien cap por els 

esdeveniments que els sorgirien arran de la seva nova vida. Gaudien de les 

coses, però sobretot, gaudien d’ells. I vivien. Vivien plena i intensament la seva 

relació de parella, i eren feliços, extremadament feliços.  

     No obstant això, la Maria sentia que la seva felicitat no era completa. Era 

conscient de la passió que tenia el seu marit pels cavalls, des de petit, i li sabia 

greu que no pogués tenir-ne cap per omplir aquella quadra que, poc a poc, havia 

anat arreglant per si un dia es podien permetre el luxe d’omplir-la amb algun 

d’aquells animals que a ell li semblaven tan meravellosos. Era un tema que, 

encara que no en parlava, la mortificava interiorment i li treia hores de son. 

     L’Andreu, malgrat que, atès com els anaven les coses, res li permetia poder 

establir cap fita temporal per la consecució del seu objectiu, per la realització de 

la seva utopia, mai s’havia queixat ni havia expressat cap malestar per no poder 

veure complert el seu desig, però ella, que com a bona esposa volia poder-lo 

complaure al màxim i alhora complaure’s també a si mateixa, un dia, farta de no 

fer res, va decidir que havia arribat el moment de canviar les coses; que havia 

arribat el moment de que fes quelcom per donar satisfacció a l’anhel del seu 

marit. I va començar a traçar un pla. Un pla que l’havia de portar a la consecució 

d’allò que encara els mancava per assolir l’èxtasi total. I un cop el va tenir 

elaborat, quan va comprendre que allò que havia previst ja era del tot possible i 

factible, es va decidir a iniciar-lo. 

    Des d’aquell dia durant molt de temps va estalviar tant com va poder. Ho va 

fer amb energia, gairebé amb rauxa, com si li anés la vida. Va estalviar d’aquí i 

d’allà. Vestits i menjar van ser els primers elements a patir les retallades. Desprès 

va venir l’abstenir-se de petites coses tant habituals que, quan les tenim gairebé 

ni ens adonem de la seva existència, però que quan ens manquen ens comencen 

a semblar molt importants. I ella ho va notar, però no es va queixar en cap 

moment. 



     Estirant d’aquí i d’allà, poc a poc, cèntim a cèntim, va anar aconseguint reunir 

un petit capital que, ajuntat a l’altre petit capital que li van deixar els seus pares 

quan els va parlar del seu secret desig, va fer que aconseguís acumular els 

cabals suficients per poder comprar l’anhelat cavall. 

     Amb els diners necessaris a la bossa, se’n va anar fins l’hípica de la ciutat 

veïna, on ja hi havia estat anteriorment mentre cercava llocs on poder contemplar 

i triar els millors cavalls i on havia descobert un magnífic exemplar, d’un negre 

llustrós i llampant, amb una impressionant crin i una cua que gairebé li fregava 

el terra i que, només en veure’l, va saber que enamoraria al seu marit. Per sort, 

quan va arribar, encara no l’havien venut. Va fer els tractes, el va pagar amb els 

diners que tants esforços li havia costat arreplegar, i va demanar que li portessin 

a casa l’endemà, que era dissabte i ni ella ni el seu espòs treballaven. 

      L’endemà, la Maria es va llevar més d’hora del que acostumava. Estava 

nerviosa, neguitosa, inquieta. Va sortir fora de la casa i se’n va anar fins la 

quadra. La va mirar i remirar i va somniar amb el cavall al seu interior, i amb 

l’Andreu enllustrant-lo, amb la cara radiant de felicitat. I ella també va sentir-se 

del tot feliç, quan va notar la satisfacció que es produeix quan  els anhels 

s’acompleixen. 

     Quan s’acostava l’hora que havien quedat per l’entrega de l’animal, va cridar 

al seu home i li va demanar que s’estigués amb ella, al llindar de la porta 

d’entrada. L’Andreu es va estranyar de la proposta, però, malgrat la sorpresa, no 

va gosar dir res. I menys, quan va notar que la seva dona l’abraçava amb una 

força i una intensitat que mai havia notat.  

     De sobte, palplantats sota aquella portalada,  van veure, plegats, com 

s’acostava un camió, i l’Andreu, que no guanyava per sorpreses estranyes, en 

va tenir una més quan va sentir la Maria que cridava a cor que vols “ja són aquí”. 

Que vol dir que ja són aquí, va pensar l’home, que no se’n sortia de la seva 

estupefacció. Però no va tenir temps de preguntar-ho, perquè el camió es va 

aturar just davant seu i la Maria, agafant-lo amb força per un braç, el va 

arrossegar fins al darrera on, des d’una petita finestreta, li va fer guaitar el 

magnífic exemplar equí que hi havia dins. 

     “És per a tu”, li va dir. “És el teu somni fet realitat”. 

     I certament ho era, però això no va impedir que l’Andreu, dempeus com un 

estaquirot, quedés garratibat, bocabadat, esmaperdut i sense saber que dir ni 

com reaccionar. Els empleats de l’hípica van baixar l’animal, els el van entregar 

i van marxar. Llavors l’Andreu el va començar a acariciar i la Maria va veure com 

al rostre del seu marit s’hi traslluïa aquella felicitat, aquella delectança, que 

moments abans havia vist en somnis. 

     Es van besar apassionadament, com mai ho havien fet. Ambdós eren feliços, 

extremadament, infinitament feliços, perquè eren conscients que havien 

aconseguit fer realitat el més difícil dels desitjos, allò que més els havia costat 

aconseguir. 

     Es van mirar l’un a l’altre. La seva mirada era de desig. Però aquesta vegada 

no de desig d’ells. El seu desig era pel cavall. Sense dir-se res, es van interrogar 



i, en silenci, van consentir. Es van enfilar a la gropa de l’animal i el van muntar, 

disposats a provar el seu trot. 

     El trot era serè, suau i plàcid. Lleuger i àgil. Era tan gràcil que gairebé 

semblava que levitessin. 

     Poc a poc es van anar animant i el trot es va convertir en galop. Ràpid, ràpid. 

Cada cop més ràpid. Galopaven junts, abraçats, passant de tot, sentint com 

tallaven l’aire, vermells com perdigots. No els importava el temps ni l’espai. Els 

tres s’havien fos en un, com la santíssima trinitat i, ara, galopaven, sense guia ni 

destí, vers l’horitzó i fins l’infinit. 

     Però el temps, malgrat ells, existia. I mentre vivien absorts per l’intrèpid galop 

d’aquell corser, cavalcant per camins ondulats i sinuosos, el sol, ja covat, sense 

que ells se’n adonessin,  es va escapolir cap a l’ocàs, i en la posta, es van anar 

enfosquint els camins fins que, sobtadament, i per a nou gaudi dels amants, al 

zenit hi va aparèixer un immens disc, d’un groc immaculat, que va il·luminar 

novament, encara que de manera diferent, la seva solitària singladura a la cerca 

de l’eternitat. 

     I van seguir galopant i galopant, sense rumb ni destí, amb la crinera del poltre 

resseguint el vent, fins que, de cop, ja fos per l’error de l’un o de l’altre, per 

necessitat, per precaució,  per caprici o potser, simplement, per una broma 

macabra dels déus, la muntura va frenar en sec. Ho va fer bruscament i tot just 

a escassos centímetres d’un precipici altíssim, a la vora del mar. I amb la sobtada 

frenada, al cavall se li van plegar el genolls del davant, va vinclar i els genets van 

sortir expulsats per sobre de la gropa de la cavalcadura i van caure, 

descavalcats, avall del penya-segat. Al cap de pocs moments el mar, indiferent, 

va acollir els seus cossos, malmesos pels cops que s’havien donat contra les 

roques de l’espadat. I la roba, esgarrinxada per la caiguda, va anar voleiant cap 

aquí i cap allà, deixant-los en la mateixa nuesa amb la que havien vingut a tastar 

la vida. I nus, van restar abraçats, fins que van desaparèixer en la immensitat 

infinita de l’oceà, amb l’estranya sensació, de que havien arribat a l’anhelada 

eternitat. 

     Més endavant, al cap d’un temps, un home d’aspecte maldestre i sensibilitat 

apoètica, que deia que havia presenciat l’escena per casualitat, jurava i perjurava 

i insistia a tothom qui el volgués escoltar, malgrat que ningú li feia gaire cas, que 

mentre els amants xisclaven i cridaven durant la seva caiguda al buit, el cavall, 

des de la seva talaia privilegiada, saltava, panteixava i renillava com un boig, 

mentre xipollejava als bassals d’aigua que s’havien format desprès del 

davallament. I, en mig de tant d’aldarull, és petava de riure. 

 

    

 


