
 

 

 

 

 

 

 

- II - 

 

LA DAMA DE LA VIDA  

 

“La muerte es una vida vivida.  

La vida es una muerte que viene“ 

(Jorge Luis Borges) 

 

     Fa temps que em van explicar la història que ara us narraré i que no havia 

gosat fer-ho abans, fins estar-ne ben segur que era verdadera.  

     Per això, m’he passat molts mesos investigant i esbrinant, acuradament, tots 

el detalls i totes les circumstàncies dels fets que descriuré, buscant totes les 

certeses i totes les confirmacions necessàries per poder arribar a la conclusió 

inexorable de que tot allò que diré és autèntic i que va succeir de veritat, encara 

que, com moltes de les coses inversemblants que passen a la vida, no sigui 

materialment demostrable. 

     L’inici dels fets es remunten a començaments del segle passat. El 

protagonista de la història no tenia cap nom estrany ni especial: es deia Joan. 

Un nom senzill i molt habitual de l’època en que va viure. I ho dic en passat 

perquè ara ja és mort, així que si hi ha alguna incorrecció o algun error en tot el 

que explicaré, lamentablement no podrà contradir-me ni corregir-me i, per tant, 

tot i que les meves indagacions certifiquen que la història està escrita amb el 

màxim rigor, sempre li mancarà la constatació directa de la veracitat i l’exactitud 

dels fets reals, feta per qui els va viure en primera persona.  

     Al nom del nostre protagonista, en Joan, evidentment li seguien dos cognoms. 

Però pel que he d’explicar, aquests no tenen cap importància, i per això els 

ometo. Per tant, en el relat de la història, al nostre protagonista el coneixerem 

només com a Joan. 

      En Joan era ja a la part final de la seva vida; devia tenir més de setanta anys. 

Era en aquell moment del cicle evolutiu de les persones, en el que gairebé ja no 

hi ha futur, en que el present és incert i el passat cada cop és més feixuc. En 

aquell moment en que la rastellera de records es fan cabòries, s’apilonen de 

manera desordenada en la memòria personal de cadascú i guanyen als 

projectes, de manera aclaparadora. En aquell moment en que, l’amuntegament 

i el desori dels fets viscuts, comporta també una certa distorsió i fa veure moltes 



de les coses des d’un prisma massa particular, convertint-les algunes en millors 

i d’altres en molt pitjors del que realment van ser. I gairebé totes, o almenys la 

immensa majoria, les converteix en sensiblement diferents de com van succeir 

en realitat. 

     I aquesta situació, neguitejava en Joan. Capficat per la nova dimensió vital en 

la que s’havia endinsat, no parava de pensar-hi i, reflexió rere reflexió, cada cop 

anava arribant, amb més fermesa, a la negativa convicció de que no havia viscut 

com creia que hauria d’haver viscut; que la vida viscuda no l’emplenava; que 

massa coses de les que havia fet no les hauria d’haver fet i d’altres que no s’havia 

atrevit de fer, les hauria d’haver realitzat. Que moltes decisions que havia pres 

eren errades i que moltes que no havia pres, les hauria d’haver tirat endavant, 

perquè eren les correctes. I que, al final, comptat i debatut, potser tot plegat no 

havia valgut massa la pena. 

     I així, poc a poc, es va anar auto-convencent de que la seva vida havia estat 

un error, perquè cap dels somnis, ni cap de les il·lusions amb les que havia iniciat 

el trajecte de viure, s’havien acabat convertint en realitat. I això, com més 

avançava en les seves cavil·lacions, més li dolia, perquè encara creia que era 

certa aquella frase que havia llegit a algun lloc de que “els vells somnis foren 

bons somnis”. I com més hi rumiava, com més es submergia en aquests 

pensaments, més segur estava de que si en molts moments de la seva vida 

hagués fet les coses d’una altra manera, tot hauria estat diferent i hauria pogut 

assolir els vells somnis. Però també sabia que aquestes consideracions, que 

només li aportaven patiment i l’anaven consumint per dins, no portaven enlloc. 

Per més clar que ara veiés el que havia d’haver fet en algun determinat moment, 

ja era tard; era impossible tornar enrere; la roda de la vida és inexorable; naixem, 

vivim i morim, i les segones oportunitats no existeixen. És impossible tornar a 

reviure el que ja hem viscut; és impossible tornar a tenir una altra vida, fora de la 

que ja hem viscut, quan l’hem viscut. 

     Vençut i anorreat pels seus propis raonaments i per la irresubilitat de les 

penúries que l’afligien al contemplar tots els seus errors passats, en Joan, cada 

cop, com més avançaven els dies, més temia l’arribada de la nit. Quan és ficava 

al llit, sol i trist, cada vegada li costava més adormir-se i cada vegada es 

despertava abans. La son profunda i reparadora, era poca i, sovint, convulsa, i 

s’adonava que els remordiments, mica a mica, li anaven guanyant el terreny, i 

l’anaven situant en un estat de desassossec interior que feien que el dormir ja no 

fos real, sinó que només fos un permanent entreson, que el tenia sempre inquiet 

i que, poc a poc, l’anava arrossegant cap els camins de la depressió.  

     I tant va avançar en aquest malestar, tant és va anar ferint a si mateix, tant és 

va sentir nafrat tot ell per les seves pròpies angunies, i tant és va anar arraulint i 

aclofant que, fins i tot, més d’una vegada va desitjar la mort. Una mort balsàmica 

que el deslliurés de tot aquell turment i d’aquell insuportable pes en que se li 

havia convertit la vida. I va ser aleshores, va ser en aquells moments en els que 

més ensorrat i penedit estava d’haver viscut, quan va succeir. 



     Era una nit de clar de lluna, una nit, com tantes d’altres, en la que en Joan, 

pres d’aquell perdurable insomni, gairebé perpetu, estirat al llit guaitava, a traves 

de la finestra oberta, com el resplendor d’aquella immensa i groguenca lluna 

plena, s’introduïa dins la cambra. I llavors, sense venir d’enlloc, va veure 

aparèixer la dama de la vida. Que ho era, ho va saber més tard. En aquell 

moment només va veure el contorn d’una dona, que es siluetejava per l’ampit de 

la finestra, i que s’esmunyia dins l’estança, fins postrar-se al seu costat. 

     - No et moguis - li va dir la dona –. No tinguis por, no he vingut per fer-te cap 

mal, he vingut per ajudar-te. 

     I en Joan, estranyament, ni es va moure ni va tenir por. Ans al contrari, segons 

m’ha contat alguna de la gent que el va conèixer i  qui els ho va explicar, i segons 

he pogut esbrinar per mi mateix, per altres mitjans, aquell va ser un dels seus 

moments més feliços que havia viscut mai. Aquella dona irradiava i transmetia 

tendresa i serenitat, pau i gaudi. I aquesta sensació de tranquil·litat que 

proporcionava, va fer que desapareguessin tots els neguits que afligien en Joan. 

Per primera vegada en molt de temps, se sentia assossegat i relaxat. Les 

angoixes que el perseguien, havien desaparegut i el seu lloc l’havia ocupat una 

indescriptible sensació de calma i placidesa. Fins i tot, podia dir que, potser per 

primera vegada, es sentia completament feliç. 

     - Encara que no creguis en les segones oportunitat, vinc a oferir-te-la Pots 

rumiar-t’ho fins demà vespre. Ets lliure d’acceptar-la o no. Demà, a aquesta 

mateixa hora tornaré a venir i m’hauràs de dir que has decidit. Si la teva decisió 

és negativa, tindràs, com desitges, una mort immediata, dolça i suau, que et 

deslliurarà per sempre més d’aquesta vida que ja no et plau i només et fa patir. 

Però si decideixes que vols tenir una altra oportunitat, la tindràs i podràs tornar a 

viure tota la teva vida, però ho faràs amb la plena consciència i l’exacta memòria 

de tot el que has viscut en aquesta i, per tant, tindràs l’oportunitat de rectificar 

allò que vulguis, en el moment que vulguis. Podràs canviar, com desitges, totes 

aquelles decisions que vas prendre i de les que ara te’n penedeixes, podràs 

variar les coses passades, podràs, en definitiva, intervenir activament en la 

construcció de la teva nova vida, sabent, d’antuvi, on et porten algunes de las 

coses que has fet o has deixat de fer i que fa temps que et ronden pel cap, com 

a errors. Però també hauràs de tenir en compte les conseqüències del que 

decideixis. Hauràs de tenir en compte que la part fonamental de tot això és que 

si decideixes fer alguna cosa diferent a la que has fet, la nova vida que tindràs 

des de aleshores, pot ser totalment diferent a la que has viscut i, per tant, pot ser 

que res es pugui tornar a produir com s’ha produït i que ja no tinguis cap més 

possibilitat d’intervenir sobre el passat, perquè el que et quedarà serà viure un 

futur que desconeixeràs com és. Així que hauràs de tenir molta cura i prudència 

amb les decisions en les que vulguis intervenir, i tenir sempre present que no hi 

ha conseqüència sense causa i que el que decideixis canviar en un moment, pot 

canviar la totalitat de la teva vida futura. Per tant, tingues ben present que 

qualsevol decisió diferent, et pot arrossegar a un futur i una vida també diferent. 



      La dama, que no havia deixat de mirar-lo fixament en cap moment, va aixecar 

els ulls, va fitar la lluna, a traves de la finestra encara oberta i, per primera 

vegada, va semblar que somreia. A en Joan li va semblar que era un somriure 

càlid i amable, que aportava tranquil·litat d’esperit i va pensar que tant de bo, la 

vida sempre fos així. 

      Encara, abans de marxar tal com havia vingut, li va tornar a dir: 

      - Recorda’t que demà tornaré i has d’haver pres una decisió definitiva. No 

tindràs cap més possibilitat per fer-ho. 

      I dit això, és va tornar a esvair.  

      De ben segur que era una aparició. Una fantàstica aparició. Un fantasma de 

la seva imaginació. Un somni del seu subconscient. Potser si, però a ell no li va 

semblar res d’això. Li va semblar la realitat més real de la que havia gaudit en 

molt de temps. 

      Aquella nit no va dormir. La visita de la dama l’havia commogut fins al moll 

de l’os i va quedar-se tan perplex i estorat, que va ser incapaç d’aclucar els ulls. 

Les paraules li retrunyien una i altra vegada i el termini que li havia donat era tan 

peremptori que no tenia temps per perdre. Havia de prendre una determinació i, 

en aquesta ocasió, no podia equivocar-se. Al llarg de la seva existència ho havia 

fet massa vegades i aquesta semblava tant definitiva que, ràpidament, va 

comprendre que la seva vida en depenia. Tenia clar que morir no l’espantava, 

era el que fins llavors havia desitjat. Però potser ara les coses podrien ser 

diferents. Potser ara, si acceptava l’oferta, podria tornar a reviure la vida com 

creia que l’hauria d’haver viscut i podria complir els vells somnis, els somnis que 

eren bons somnis.  

     Si, ho havia de provar. Tot i que li feia una certa basarda i, fins i tot, un xic de 

por, estava decidit a fer-ho. Li diria que si a la dama, li diria que si a la vida. 

     Quan va clarejar, en Joan ja tenia la decisió ben afermada i la resta de la 

jornada se li va fer molt llarga, perquè com que no tenia altra cosa a fer que 

esperar, amb ànsia, l’arribada de la nit i la tornada de la dama de la vida, els 

minuts i les hores costaven molt de passar. Glatia per veure, altre cop, aquella 

dama que li oferia tornar a la vida. Aquella dama que li brindava la possibilitat de 

començar de nou, per tal de que pogués fer les coses bé. Perquè, amb  el 

coneixement acumulat durant el llarg temps de reflexió en que havia estat 

immers, i amb la seguretat de saber el que no havia estat ben fet, tenia ben clar 

allò que havia de canviar, i amb el canvi, estava segur que tot seria diferent. La 

seva vida seria diferent i acabaria sent tan plena i feliç com tantes vegades l’havia 

volgut. 

     Amb l’arribada del capvespre, el seu neguit va augmentar. La impaciència 

s’havia apoderat d’ell i tot un cúmul d’estranyes sensacions, que mai havia sentit, 

el corroïen per dins i li estremien tot el cos. Vivia una barreja d’inquietud i 

nerviosisme, però alhora també d’eufòria i excitació, que el tenia corprès. Sabia 

que era davant el moment més crucial que mai havia viscut i que, molt 

probablement, mai tornaria a viure, i volia que passés l’abans possible. El que 



havia de decidir ja ho havia fet i ara l’incomodava la intranquil·litat i la incertesa 

de l’espera.  

      Es va ficar al llit quan encara no era l’hora prefixada, perquè va creure que 

potser així el temps passaria més ràpid. Però no ho va fer i va haver d’anar 

aguantant estoicament el pas dels minuts, que mai se li havien fet tan lents. No 

apartava la vista de la finestra que, com la nit anterior, també era oberta de bat 

a bat. La lluna, avui, també era plena i el resplendor groguenc que feia, 

il·luminava tota l’estança.  

      Finalment, quan va ser l’hora, va succeir. La dama de la vida va tornar a 

aparèixer, puntual a la cita, sense venir d’enlloc, i es va tornar a postrar al seu 

costat. 

     - Ja t’has decidit? – li va preguntar, sobtadament i sense cap introducció 

prèvia. 

     - Sí, accepto la proposta que m’has fet. Vull tornar a començar. Vull tornar a 

viure.   

     - Doncs així serà. Espero que mai et penedeixis de la decisió i que sàpigues 

encertar, a partir d’ara, en tot allò que facis, perquè, com et vaig dir ahir, no 

tornaràs a tenir cap altra oportunitat. Però recorda que el que has viscut et 

perseguirà sempre, per bé o per mal. Ho aniràs repetint fins que ho vulguis 

canviar. Però ves molt en compte amb allò que decideixis canviar; tal com et vaig 

advertir, segons quin canvi facis, el nou camí que encetis en lloc del que deixis 

enrere, pot canviar tota la resta de la teva vida i, per tant, pot fer que deixis de 

viure moltes coses de les que mai hauries volgut prescindir. Recorda sempre 

que, al final, la vida està feta de moments bons i dolents. No pretenguis quedar-

te només amb els bons, perquè això és impossible. Ho has entès? 

     - Sí, crec que sí. De ben segur que sí. 

     - Aleshores, només resta per aclarir una darrera qüestió. Has de triar en quin 

moment de la teva vida vols tornar a començar a viure. O, si ho desitges, pots 

viure-la tota sencera, tot i que no t’ho aconsello. Els primers anys no t’aportaran 

res a l’experiència. 

     Això en Joan no ho tenia previst, no hi havia pensat en aquest detall. Va 

rumiar-s’ho durant uns moments, però com que no en treia l’aigua clara, va 

decidir improvisar. I considerant que el consell que li donava la dama era força 

encertat, sense pensar-ho dos cops, va considerar que els dotze anys era una 

edat ideal. 

     - Vull tornar a començar pels dotze anys. 

     - Doncs que així sigui – va concloure la dama, a manera de benedicció. 

      I després d’aquestes darreres paraules, de nou va tornar a desaparèixer en 

mig, aquesta vegada, d’una forta ventada que va venir de sobte i va omplir la 

cambra d’una estranya flaire d’aigua de mar, tot i que eren terra endins. 

     I, com havia asseverat la dama, així va ser. En Joan, des de llavors, es va 

convertir en l’únic ser afortunat, d’entre tots els que he conegut, que va tenir la 

fortuna de gaudir d’una segona vida, començada, com havia demanat, a l’edat 

de dotze anys. 



     I arribats a aquest punt, el que segur que a tothom interessarà saber és que 

va passar a partir d’aleshores, que va fer en Joan. La resposta a la pregunta és 

fàcil. Des d’aquell moment tot es va anar desenvolupant de manera molt senzilla, 

molt més del que jo creia quan em van començar a explicar la història i, de ben 

segur, molt més també del que qualsevol es pugui imaginar. 

     En Joan va tornar a començar a viure i ho va fer com ho havia fet abans. Fent 

exactament les mateixes coses, als mateixos llocs i amb la mateixa gent. I van 

anar passant els mesos i els anys i, malgrat l’oportunitat que tenia, res va canviar. 

I no ho va fer perquè cada cop que arribava a algun d’aquells moments de la vida 

que li hagués agradat canviar, recordava les paraules de la dama i  l’envaïen tots 

els dubtes. Recordava que tenia la possibilitat de canviar aquell moment que no 

li era plaent i ho volia fer, perquè no fer-ho sabia on el portava. Però també 

pensava que si canviava allò, canviarien moltes coses de la resta de la seva vida 

i, llavors, contemplava amb gran melangia moments futurs que li eren molt 

agradables i que, amb el canvi, no és produirien. I dubtava. I mentre dubtava i 

rumiava, li passava el moment del canvi i tot seguia igual.  

     Amb els anys va comprendre que això no podia ser, que seguint aquest camí, 

ficat dins d’aquest bucle infinit, la singular oportunitat que se li havia brindat era 

tan fútil i estèril, que no serviria de res, i que, per tant, si l’única cosa que seguiria 

fent era repetir, una i altra vegada, tot allò que ja havia fet en la seva vida anterior, 

no valia la pena tornar a viure.  

     Havia de cercar un desllorigador Havia de trobar quelcom que li possibilités 

avançar, amb més seguretat, per aquell món inexplorat. I va ser aleshores quan 

va caure en l’evidència que necessitava un mètode; un mètode que l’ajudes a 

transitar per aquella situació que ja li començava a semblar més un parany, que 

no pas un goig.  

     I, després de rumiar-hi molt i de consultar tot tipus de tractats, finalment va 

aconseguir construir-se un mètode deductiu, analític i comparatiu. Com que tenia 

la facultat de saber el que passaria abans que passés, va pensar que, d’antuvi, 

ja posseïa l’evidència real de totes les coses i que, per tant, podria fer una llista 

amb totes les coses de la seva vida que no li agradaven i que voldria canviar. I 

com que la llista seria, en la seva immensa majoria, de coses, circumstàncies, 

fets i persones molt futures, la podria revisar amb la suficient calma i tranquil·litat, 

prendre la millor decisió i, així, quan succeïssin, quan arribés el moment precís, 

no hauria de dubtar ni anar amb presses, perquè ja tindria decidit d’antuvi el que 

havia de fer.  

     Es va posar a la feina i quan va tenir la llista feta, en la redacció de la qual hi 

va esmerçar molt de temps, perquè volia que fos una llista molt completa i 

exhaustiva, on no hi exclogués res, el segon pas va ser analitzar cadascuna de 

les situacions, ubicant-les al seu context exacte i estudiant les conseqüències 

que havien comportat. Paral·lelament va analitzar la decisió antagònica i va 

intentar concloure quines serien les conseqüències que comportaria si decidís 

emprendre-la, i el que passaria després amb la resta de la seva vida. I un cop 

analitzades ambdues possibilitats, amb el màxim de precisió possible i procurant 



conduir amb ordre els seus pensaments, en un procés final de síntesi, va 

començar a fer les comparacions entre com seria la resta de la seva vida, segons 

la decisió que prengués. I es va sorprendre dels resultats obtinguts. Es va 

sorprendre, sobretot, quan es va veure absolutament incapaç de canviar cap de 

les decisions que havia pres, perquè el canvi comportava no poder gaudir de 

moments, llocs i persones que ara, amb tots els raonaments fets i ferms, 

considerava imprescindibles.  

     I es va sorprendre a ell mateix quan va decidir, com a conseqüència de tot 

allò que havia analitzat, que no valia la pena canviar res, que, al final, pesaven 

més les satisfaccions que les ingratituds i que hi havia massa coses a les quals 

no podia ni volia renunciar perquè, tanmateix, són les que li havien donat sentit 

a la seva vida, tot i el que hagués arribat a dubtar de que, amb elles, la vida 

tingues sentit. 

     I des de aleshores en Joan va viure condemnat a tornar a reviure tot el que ja 

havia viscut però, malgrat el seu desencís inicial, ho va viure de manera més 

plaent i feliç a com ho havia viscut a l’altra vida, perquè havia comprés que tot el 

bo de la vida val la pena gaudir-ho amb plenitud, perquè sempre és més en 

quantitat i més fort en intensitat, que el dolent que es pot acumular. I com que, 

en aquella nova vida que vivia, abans que passessin les coses, ja sabia el que 

vindria després, va aprendre a viure amb intensitat el bo i a relativitzar el dolent, 

i es va sentir satisfet de poder tornar a viure altre cop, sense queixes ni recances, 

i sense l’acritud que abans havia mostrat, aquella nova vella vida que, ara, havia 

après a reviure i fruir, amb delit i satisfacció 

     I encara que he dit abans que en Joan va tornar a reviure tot el que ja havia 

viscut, el cert és que no va ser ben bé així. Segons em van explicar els qui el van 

conèixer, quan va arribar la seva hora, va morir de manera dolça i suau, en una 

nit de clar de lluna. Però ningú m’ha dit mai si la dama de la vida, aquella 

missatgera singular, se li va tornar a aparèixer en alguna altra ocasió. 

 


