
Premi Sambori 2017 
Demarcació del Vallès Occidental 

 
 

Una història diferent 
 

Us vull resumir la meva vida en quatre paraules:  

 

-He estat molt afortunada.  

 

Em sento així, després de gairebé mig segle, arribo a aquesta clara i definitiva 

conclusió. 

 
He passat de tot, he patit, he lluitat, he caigut però m' he tornat a aixecar, i 

sobretot he estat molt ben acompanyada per tots els que m'heu envoltat. 

 
Cadascú viu la vida d'una manera diferent, ni millor ni pitjor. Molts cops durant 

aquests darrers anys,  m'he parat a pensar què seria de mi sense tots 

vosaltres, no seria ningú. 

 
Fa un temps no hagués estat parlant així, tot i que cada dia i cada nit, 

internament, us donava les gràcies, però ara tinc aquesta necessitat de dir-vos 

ho.  

 

Què dir de la meva família, els que més m' estimo d'aquest món, sense 

vosaltres no seria qui sóc; i sense tu, mare, sobretot, ja no hagués estat en 

aquest món. Em vas donar la vida. I ara algú amb més poder que tu, me l'està 

prenent. 

 
En podria explicar molts d’episodis: el d'un dia especial a la feina, el d'una nit 

romàntica vigilats per la lluna, el dels millors riures amb els meus germans, el 

dels inesperats viatges amb les amigues... i també petites coses que no per ser 

més senzilles són menys importants. Ara, però les recordo amb més intensitat 

que mai, i  les enrabiades, els dies grisos, les angoixes, les discussions 

insignificants ... tot això s 'esborra de la meva ment perquè no us vull fer plorar. 
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Sóc feliç, molt feliç i estic contenta perquè no patiré més, és la meva decisió i 

sé que la respectareu" 
 
- Què us sembla? - va dir entusiasmada la Marta- potser no és el millor 

començament per una història, però sé que la faré amb el cor, hi posaré tot el 

més bo i profund de mi. 
 
- Però no se sap què passa, ni què passarà - va dir un dels seus companys de l 

'editorial 
 
- Està clar que és una carta de comiat, està malalta i vol desconnectar-se de 

les màquines - va intervenir l'altre 
 
- Potser és que o bé canvia  de feina, o bé marxa a viure a un altre país, o mor 

d'accident, de malaltia .... hi ha moltes opcions de seguir la història…. 
 
- Per què algú no pot marxar per voluntat pròpia?_ va interrompre la Marta 
-Estàs parlant de suïcidi?- s ‘alarmaren tots 
 
- Això està molt vist, no, no. Veureu, la meva història és irreal, és imaginària, 

imaginaré un món on les persones puguin triar el seu futur i desaparèixer, però 

no per sempre sinó per canviar de vida, de país, de feina, de família i tenir 

noves experiències...Qui trii el nou camí ho farà per voluntat pròpia abans d 

arribar las 50 anys. Es podria dir que d’aquesta manera les persones que ho 

desitgin viuran dues vides diferents. 

 
- Sorprenent, molt bé Marta, pots enviar-ne la història acabada quan la tinguis, 

o molt millor farem entregues per capítols així mantindrem els lectors intrigats. 


