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No la trobava. No recordava on l’havia deixat. Però havia de ser-hi. Necessitava veure-

la. Era la més especial per a mi. Sense pensar-m’ho dues vegades, vaig obrir l’últim dels

àlbums  de  fotos  que  quedaven  al  baül.  Les  meves  mans,  polsoses  de  tanta  estona

remenar llibres vells en una habitació abandonada de vida, palpaven esmorteïdament les

pàgines engroguides pel pas dels anys. Era allà. 

La innocència. La senzillesa. Una nena somrient i fantasiosa. Un tricicle. I un peluix.

Aquell peluix que la va acompanyar  en totes les seves aventures. Era jo. Una Anna

curiosa, capaç de menjar-se el món que tenia al davant amb el seu fidel aliat Ós. 

Vaig observar-la  uns segons.  Minuts.  Potser  hores.  Dia rere  dia,  provava de buscar

aquell moment en la memòria sabent que el fracàs seria el resultat que obtindria. Ho

havia intentat amb la resta de fotografies que, a aquelles altures, frustrada, ja les havia

tirat  pel  terra  de fusta  vella  de l’habitació.  No tenia  records.  L’amnèsia  se’ls  havia

emportat tots. Tots. La meva vida d’abans de l’accident era un profund buit en el temps.

Portava dos mesos existint. Exactament, els seixanta dies que havien passat des de la

desgràcia amb el cotxe nou que havia comprat per poder anar a la universitat.

Vaig guardar-me-la a la butxaca de la jaqueta negra i vaig alçar els ulls. Per primera

vegada,  vaig fixar-me en les  prestatgeries  que tenia  davant  meu.  Estaven plenes  de

llibres coberts de pols i boles de vidre plenes d’aigua amb alguna figura a l’interior,

portades de països que, suposadament, havia visitat. En una hi deia Worthing. A l’altra,

Roma. I el nom anava canviant a mesura que els meus ulls s’anaven fixant en les altres.

No recordava res. La frustració començava a florir altra vegada al meu pit quan em vaig

trobar cara a cara amb un ós de peluix. Vaig quedar-me hipnotitzada mirant aquells ulls

de plàstic negre durant el que va semblar segles. Ja els havia vist a algun lloc. Vaig



treure la fotografia de la butxaca i la vaig situar a l’altura dels meus ulls. L’Ós. El vaig

agafar mentre  les llàgrimes començaven a vessar i regalimaven per les galtes fins a

caure al buit. Vaig sentir com m’arrencaven la infància de la manera més brusca, injusta

i cruel. Se m’havia privat de la meva pròpia memòria, de recordar l’etapa més intensa i

emocionant de la vida d’una persona. 

Vaig dirigir-me cap a la finestra. Era de nit, però encara estava plovent. El cel dibuixava

la tristesa que sentia. Jo comparava aquelles gotes cristal·lines amb els meus records.

Transparents, buides, igual que el mosaic de fotos del terra. Les esperances que tenia de

recordar alguna cosa s’anaven esfumant com els tic-tacs del rellotge de la paret. 

Quan el desànim i cansament ja havien guanyat la lluita al meu interior, vaig veure el

reflex de les llums d’un cotxe al final del carrer. Un noi ajudava un nen invàlid a sortir

del  vehicle  mentre  una  dona  sortia  a  rebre’ls.  Els  tres  rostres  esbossaven  un  feliç

somriure. 

Vaig passar-me la nit reflexionant. La meva mare em va donar una llibreta amb poemes

escrits  a  mà.  N’era  l’autora.  Em vaig  fixar  en  un  que  es  deia  El  despertar  de  les

emocions.

“Quan les batalles s’hauran lliurat, impetuosament, 

la felicitat i la teva llum, delicada, t’obriran el camí.

Noves memòries estan a l’espera d’acomplir-se, inexplorades. 

I tu, solemnement, trobaràs el teu alegre destí”

Vaig  despertar-me  a  l’alba  amb  més  voluntat  que  mai  i  em vaig  dirigir  a  l’antiga

habitació. Com aquell nen, o com jo, ningú arriba al paradís amb els ulls eixuts. Potser

algun dia podria tornar a enganxar els trossets de memòria que em poguessin explicar.

Però ara havia d’acceptar-ho, perquè no estava pas sola. Tenia tot un futur per endavant,



a punt per ser viscut. Així que, el primer que vaig fer va ser agafar la imatge de l’Anna

amb tricicle i el seu ós i ,decidida, hi vaig escriure al darrere: TU POTS. 


