
EL CAMÍ DE LA VIDA

Tot comença un dia de pluja. El cel estava fosc i les gotes de pluja queien sobre la meva

cara com el rajolí d’un riu rellisca per les parets de la muntanya. Camino sola sense un

paraigua que em resguardi d’aquell temps. Els carrers estan desèrtics i tot sembla molt

trist i a la vegada, estrany.

Camino sense parar i tinc la sensació que algú va al meu darrere. Les cames em tremolen

i els nervis i la por no em deixen avançar. Em paro i penso. No hi ha ningú, ningú m’està

seguint,  ningú  està  al  meu  darrere.  No  hi  ha  ningú,  excepte  jo  mateixa  i  la  meva

incontrolable por que m’acapara i  no em deixa respirar. Arribo a casa. La meva petita

casa, allà al bell mig del bosc, envoltada d’arbres i males herbes. Estic més tranquil·la,

però continuo tenint aquella sensació de què algú m’observa i no em perd de vista en cap

moment. Surto al jardí on les herbes i les flors estan musties i em demanen a crits que les

cuidi ja que no he tingut ni un moment en tota la setmana per a poder regar-les. De sobte,

quan em disposo a agafar la regadora groga per estrenar que tinc a la caseta de fusta del

jardí, un soroll intens i fort m’espanta i em paralitzo. Allí, en aquella caseta, alguna cosa o

algú m’observa i sé que he de fer alguna cosa perquè la por ja em domina i no em puc

parar. Decideixo agafar unes tenalles de podar, que encara tenen l’etiqueta de compra

penjant, i amb molta decisió vaig directe a la caseta. Obro la porta sense pensar i no hi ha

res que es mogui. Tot està al seu lloc, però em crida l’atenció una llum estranya, molt

brillant que reflecteix al terra de la caseta. M’apropo per a veure que és i quan ho agafo,

me n’adono que és un collar amb un diamant on apareix un nom gravat: Amanda.

Amanda!!! No podia ser. Aquell nom em va fer retrocedir al passat i recordar moltes coses

de la meva infantesa que mai hagués pensat que podria tornar a reviure. Em va fer pensar

en la meva germana. Ella era qui portava aquell collar, però un dia, quan jo tenia catorze

anys, va desaparèixer i ens vam quedar tots molt desolats. La meva mare no va poder

suportar la seva pèrdua i mesos després va morir. Jo, fins aquell set de gener de dos mil



trenta-quatre  que va  sonar  el  telèfon per  dir-nos que la  meva germana Marina havia

desaparegut i només van trobar la seva motxilla i el seu bitllet de tren. I si era ella? Estava

viva? Preguntes que ressonaven al meu cap, una i altra vegada, amb el dubte de si eren o

no veritat.  Em poso el  collar  i  començo a cridar  el  seu nom per  tota  la  casa.  Ningú

contesta, ningú està allí. Només jo. Em desespero. Llavors, sense esperar-ho, el timbre

de la porta sona sense parar fins que de sobte, para de cop. Tremolo. El meu cos sembla

un  flam  de  gelatina  a  punt  de  descompondre’s.  Agafo  el  pany  de  la  porta  i  el  giro

suaument. Obro la porta i veig al davant meu una nena que em mira fixament amb uns

ulls molt tristos i porta tota la roba esguerrada. Es tira al meu coll i m’abraça, deixant-me

sense alè. Em mira i per la seva boca surt el meu nom: Lena. Qui era aquella nena? De

què em coneixia?

Entrem a casa, anem a la sala d’estar i ens asseiem al sofà.

- Qui ets? -Li pregunto.

- Sóc la filla de l’Amanda, tieta Lena. - Contestà la nena.

Em vaig quedar glaçada. La filla de la meva germana? Com podia ser? Li explico tot el

que havia  passat  amb la  meva germana i  ella  em diu  que sortint  de  l’institut  la  van

segrestar. Va viure captiva en un soterrani durant deu anys i un dia, quan els segrestadors

no estaven, va poder escapar per una finestreta molt petita que donava al carrer. Un noi

que passava la va veure i la va ajudar. Va estar molts anys buscant a la seva família, però

no va ser possible. Ella i aquell noi es va enamorar i dos anys més tard vaig néixer jo,

Eva. Era feliç de tenir-me a mi, però sempre pensava en la seva família i no va parar de

buscar-vos fins que un dia, mentre venia de buscar més pistes sobre vosaltres, una cotxe

se li va creuar a la carretera i ella va morir. I aquí estic jo, ja que he remogut cel i terra per

trobar-te i gràcies al collar que la meva mare em va regalar i que vaig deixar a la caseta

del jardí, m’ha conduit fins aquí i he pogut veure’t. Després d’escoltar aquelles paraules



sabia que per molts obstacles que et trobes pel camí mai t’has de rendir i sempre has de

seguir endavant. 

Una part de la meva vida havia tornat. Ella i jo. Ara sí que era feliç.


