
Cartes a Roser 

 

Roser, un nom tan bonic i tan ple de significats, sentiments i emocions per part 

de qui et crida o de com et crida. Aquest nom t’identifica, identifica qui ets per a 

tothom i et diferencia dels altres perquè ets única. No només el teu nom és únic 

i et fa única, tot en tu és diferent, és estrany i és bonic. És igual que sigui un 

nom comú o no. 

Tens imperfeccions a cada cabell, a cada piga i a cada cèl·lula del teu cos que 

et fan més perfecta del que ets i cada cèl·lula nova que neixi dins teu et farà 

encara més perfecta del que eres ahir. 

Dins teu viu una llum, una llum que difícilment destaca, una llum inusual i 

escassa. Ja ho sé, penses que no hi ha cap llum dins teu, penses que tot en tu 

és foscor, i tens raó. Tens foscor dins teu, tens carisma, ets atrevida, ets lliure i, 

moltes vegades, no prens les millors decisions. Tens una bellesa perillosa que 

fa que tothom que et miri quedi embovat. Ets com el teu nom, t’assembles a 

una rosa. 

T’assembles a una rosa perquè ets elegant. El roig dels teus llavis és passió, 

és vida. El teu cabell és sedós, negre com la nit i profund com el teu esperit. Els 

pètals em recorden el teu rostre, no pel seu color, però si em recorden la teva 

expressió plena d’entusiasme, tan somrient, tan viva, amb aquella llum tan teva 

als ulls, plens d’emocions i somnis. 

Moltes vegades crec que per molt bé que et vegis físicament, la teva 

personalitat no es troba als pètals. La teva personalitat es troba a les espines. 

Que per què ho penso? Doncs perquè es veuen temptadores. Tens curiositat 

per tocar la punta de cada espina, conscient que et farà mal si no la toques 

suaument i, tot i aquesta consciència, sempre acabem punxant-nos.  

Així ets tu, tan bonica però tan propensa a fer mal a tot aquell que t’agafi a les 

seves mans amb confiança. 

Però per molt que tinguis tota aquesta màscara per damunt del teu nucli, ets 

una persona impredictible, èpica, ets una persona que inspira confiança i amb 



qui es pot riure fins que et faci mal l’estómac i et surtin llàgrimes dels ulls, 

llàgrimes d’alegria. Sempre ho has donat tot de tu mateixa pels teus amics.  

També penso que sempre has estat una noia afortunada, sempre estàs al teu 

món, que molts envegen ja que a tothom li agradaria viure dins el teu cap. Els 

culparies?  

La vida no ha estat molt justa amb tu, una noia tan jove, amb tota una vida 

sencera per davant i amb una bellesa inigualable. Suposo que els teus pètals 

no tardarien a pansir-se, tornant-se d’aquell color marró fosc, un color mort, 

com les teves il·lusions avui són mortes. Tan jove i tan cansada de la vida.  

Demacrada per dins i per fora, aquell esperit que tant admirava s’ha convertit 

en res, ja no queda res al teu interior. Els teus somriures no són sincers, no són 

com els d’abans, ara són forçats, simples i secs. Els teus ulls tampoc mostren 

cap emoció. Més ben dit, simplement són uns ulls d’una noia adolescent que 

una vegada va creure en l’amor i ara no creu en res, són uns ulls marrons buits. 

El teu rostre i el teu cos ja no tenen aquell to bronzejat ni el mateix esplendor. 

Ara tan sols és un rostre pàl·lid, amb cercles foscos sota els ulls envermellits i 

inflats per les llàgrimes i el cansament. La teva pell ha deixat de ser suau per 

convertir-se en seca, dura com una escorça i per deixar notar l’evidència dels 

teus ossos. El teu cabell ja no és llarg ni llis, és només un negre simple, 

desordenat i, ara, és curt. 

Després de tota aquesta declaració sobre la meva admiració per tu, pensaràs 

que no tinc raó, pensaràs que no ets ni la meitat de coses que t’he dit, i tens 

raó. No ho ets perquè ets molt més del que he pogut posar en aquesta carta, 

ets millor persona del que jo mai podré ser.  

Però t’equivoques. Tots ho fem. Tots cometem errors, tots tenim moments en 

què creiem que som plenament feliços i uns altres en què creiem que som 

miserables i que la nostra existència no té sentit. Aquest pensament és el que 

t’ha envaït i ha viscut dins el teu cap aquests últims mesos.  

I ara soc aquí, a l’hospital esperant que despertis. Sempre seré al teu costat, 

aguantant la teva mà com ho estic fent ara. Em quedaré el temps que faci falta, 

fins que et recuperis i estiguis bé. 



Penso que el que t’ha passat ha estat, per una part, culpa meva, perquè no he 

estat capaç de dir-te tot això quan encara estaves a temps de no caure a 

l’abisme, quan encara no cremaves el tabac als teus llavis vermells, ni altres 

substàncies recorrien les teves venes. Quan encara no havies agafat el primer 

cúter ni havies dibuixat la teva pell amb aquest, quan encara no havia corregut 

un riu carmesí pel teu braç. Quan encara no hi havia cicatrius cobrint els teus 

canells, ni les vèrtebres sortien de la teva esquena.  

No saps què donaria per tornar enrere en el temps i parlar en tu, dir-te tot el 

que vals i intentar fer el possible perquè no haguessis caigut en aquesta 

depressió, perquè avui no fóssim aquí: tu lligada a un llit d’un hospital, a punt 

de caure de la corda per la qual estàs caminant per creuar a l’altra banda, la 

banda de la vida, mentre jo aguanto la teva mà i et llegeixo aquesta carta, 

perquè sé que inconscientment em sents. I sé que algun dia et recuperaràs i 

tornaràs a viure i a somriure com aquelles nits d’estiu, en les quals l’únic que 

ens preocupava era que els estels no s’apaguessin mai. Perquè ara soc jo qui 

no vol que tu t’apaguis mai. 

 


