
 

 

 

 

 

 

MAR ENDINS  

 

“El més ètic en certs casos era ajudar a morir” 

(Isabel Allende) 

     

      La va escoltar, altra cop, sense sentir-la. Ho va fer, com sempre, com qui 

suporta la rutinària cançó que ha acabat convertint-se en la banda sonora de 

la seva vida; en la banda sonora d’un passat ingrat, d’una vida injusta, d’una 

manera de viure que ni havien triat, ni mai havien volgut.  

     Afortunadament, i encara bo, la inconsciència, l’estupidesa i la ceguesa, 

que, sense adonar-se’n, poc a poc, havien passat a formar part 

consubstancial de la seva vida, li havien allunyat d’aquella malaurada 

existència, la sensació de sentir-se humiliada i menyspreada, com 

correspondria, en d’altres circumstàncies, si tot fos diferent.  

     I ell, malgrat que mai hauria volgut que fos així, estava convençut que 

era el millor que podia succeir ateses les circumstancies i, per tant, fins 

llavors, sempre havia contribuït a mantenir-ho, tot i que, cada cop, li costava 

més assumir-ho.  

     Pensava que si s’adonés de la realitat, de tantes emocions solcades que 

mai s’havien pogut fer realitat, encara seria pitjor. En tenia cura, sempre 

n’havia tingut, des que havia estat necessari. Però no entenia perquè sempre 

hauria de ser així. No entenia el perquè de tan dolor. No entenia perquè li 

havia tocat a ell. I a ella. Durant anys hi havia donat moltes voltes, però ja 

feia temps que havia renunciat a entendre-ho. Hi ha coses que son 

impossibles d’entendre. 

     Per això, desprès de molt meditar-ho, havia decidit, tot i que la decisió no 

havia estat fàcil de prendre, que era necessari redreçar el rumb. Que ho havia 



de fer. Ho havia de fer pels dos, per acabar amb aquella relació que havia 

esdevingut escadussera. 

     Quan va creure que ja havia arribat l’hora, la va acompanyar fins el sofà, 

la va fer seure i la va instar a que es posés infinitament còmoda, recalcant la 

paraula infinitament, tal com calia. Li va fer un petó matusser, la va 

amanyagar, li va posar un pom de flors vermelles entre les mans, i ella, sense 

adonar-se’n, es va estremir davant tanta gentilesa, però no ho va expressar. 

No ho podia fer. Feia temps que no podia expressar, com cal, cap de les seves 

afliccions. Ni de les seves emocions. Tampoc podia expressar gratitud, per 

més que aquesta fos la sensació que més l’envaïa. 

     Llavors, aliè a qualsevol sentiment, li va col·locar diversos coixins al seu 

voltant. Fins i tot un a la falda, perquè podés repenjar el colze o l’avantbraç, 

si ho desitjava, i li va ficar els peus en un gibrell d’aigua tèbia perquè estès 

ben relaxada. I va deixar que tot passés en silenci i pulcritud. Sense 

escarafalls. Res que no hagués de ser no havia de passar. Normalitat. Malgrat 

el tel de dolor que els envoltava, normalitat total i absoluta.  

     Mentre, a fora, la primavera ja estiuejava. 

     

     Una hora més tard, explicava als veïns i a la policia, que omplien l’estança, 

que un tipus alt, cruel, un lladregot astut, vestit amb robes fosques, havia 

irromput a la casa.  

     I després això i allò i allò altre, sense embarbussar-se en cap moment. 

No li va resultar difícil de convèncer a tothom. Ho estàs fent molt bé, va 

pensar per si mateix, mentre recitava tota aquella lletania de detalls, que no 

li costava d’improvisar, i mostrava a tothom el desori que hi havia per tot 

arreu. Tot li sortia fàcil i fluid, tal com durant tant de temps s’ho havia anat 

repetint mentalment. És el que passa quan tens la raó. És el que proporciona 

la tranquil·litat de consciència, la netedat d’esperit, el haver fet el que s’havia 

de fer. 

      

     Quan tota la gent va marxar, prop de la mitja nit, va sospirar alleujat en 

sentir-se sol. I va respirar fondo, va panteixar. Tot s’havia acabat. Tot ja 

podia tornar a començar. 

     Intranquil i alterat, va recórrer a la química i es va prendre dues píndoles. 

Tenia por de que, amb tanta excitació, el son li fos esquiu, aquella nit. I volia 



dormir, necessitava dormir com un soc. Dormir per no sentir. Dormir per 

oblidar. Dormir per fer foc nou. 

     Es va ficar al llit, lliscant entre els llençols blancs, va apagar la llum i tot 

va quedar a les fosques. Va aclucar els ulls. Ara ja estava tranquil. Tot 

quedava enrere. Demà tot seria diferent i, per fi, podria albirar la nova albada. 

Podria tornar a somniar amb el sol i la pluja, el fred i el vent, la neu i el gebre. 

El mateix d’abans, sí, però ben distint. 

     De sobte però, en aquella hora callada i fosca, quan ja començava a agafar 

el son, el contacte no desitjat d’una mà freda, amb els dit ossuts com urpes 

i la pell escatada i quasi transparent, el va sobresaltar. Era ella un altre cop. 

Era allà, amenaçant-lo i atemorint-lo amb uns ulls, que va intuir eternament 

buits, i que ja no podien veure res. Va fregar-se els seus, d’ulls. Allò no podia 

ser. Els va tornar a aclucar i és va arraulir com un nadó, intentant retornar al 

son perdut. Havia d’estar calmat. Havia de saber separar les falses sensacions 

de la realitat. Les quimeres no el podien vèncer. No es podia deixar portar 

per falses percepcions. 

     Al cap d’una estona, quan ja novament dormisquejava i tot semblava que 

hauria pogut ser un somni, se li va tornar a acostar, fins tocar-lo, i la va 

tornar a sentir. Suaument, però nítidament.  

     I, aleshores, va saber que mai més callaria. Seria un rosec per a tota 

l’eternitat, del que mai podria fugir i que, permanentment, li recordaria que 

encara existia i que existiria fins l’infinit i que ell hauria de viure, per sempre 

més, corcat pel remordiment d’haver volgut estroncar-li el batec de la vida. 

 


