
MEMÒRIES DELS SENTITS

-Hola, bon dia, em dic Hazel. Sóc una noia, pertanyo a la secció artística i tinc moltes
ganes de conèixer el món. Així està bé? Ho he dit bé?
-Sí, així està perfecte. Estàs preparada per conèixer els humans?- em pregunta el meu
cuidador.
-Sí, en tinc moltes ganes, però, i si hi ha algun problema?- pregunto nerviosa.
-Va, Hazel, no passarà res. No és la primera ànima que introduïm al món dels humans.
-D'acord- responc.
Mentre el meu cuidador acaba de preparar-me, sento una veu monòtona i ferma que diu:
20, 19, 18,...
-Ha arribat l'hora, no?- pregunto, tot i que ja sé la resposta.
-Sí,  això  és  el  compte  enrere.-  diu  cansat  de  mi-  Ara  t'has  de  posar  sobre  aquesta
plataforma, i quan acabi el compte enrere, comença la presentació.
Poso els dos peus sobre la plataforma i escolto els números ordenats a l'inversa:...5, 4, 3,
2, 1... Ara! S'obren les portes. Agafo el paper. I començo: 
-Hola,  bon  dia,  em  dic  Hazel.-  alguna  cosa  no  va  bé,  les  paraules  del  meu  paper
desapareixen i apareixen- Sóc una noia,- tremolo, el cap em fa voltes- per... pertanyo a la
secció...- els músculs de les cames paren de funcionar. Caic a terra. L'última imatge que
veig és una taca blava sobre meu, és d'un color blau cel molt bonic i em diu: Tranquil.la.
Una llàgrima es crea dins el llagrimal. Inicia el seu viatge, que per mi, sembla etern. No té
companyia, viatja sola lliscant per la meva pell, s'endinsa dins la meva pell, sento que és
meva, em pertany. Per la meva sorpresa, no hi ha cap més viatge. Els ulls se'm tanquen i
de seguida puc assaborir la meva derrota.
Encara puc sentir com caic, caic,... i al final obro els ulls. 
Hi ha una tela que m'embolica la pell, anomenada roba. Uns fils que surten del meu cap i
cauen  per  l'esquena,  aquests  són  anomenats  cabells.  Tot  igual  que  abans,  tot  com
sempre; però hi ha una cosa que ha canviat: a tot això no ho veig, ho sento. Sí, m'he
tornat cega.
Al cap d'una estona percebo unes passes que vénen cap on sóc jo, i em diuen:
-Veig que ja t'has despertat...- és una veu de noi, no acaba de ser un home- Com estàs? 
-Bé... vaja... no veig res.
-Em sap greu, no et volia fer mal...- realment li sap greu, ho sento en la seva veu, tan
honesta.
-No pateixis, el que veritablement em preocupa és com ha passat. M'ho pots explicar? Per
cert com et dius?
-Em dic Tate.- un nom molt bonic, pel meu gust- I tu?
-Jo Hazel.
-Un nom molt bonic, vol dir àmbar en català, un color indefinit. Bé, doncs t'explico el que
t'ha  passat:  tu  t´estaves presentant,  de  cop has començat  a  tremolar  i  finalment  has
caigut. Nosaltres t'hem examinat i els resultats diuen que t'has quedat cega perquè hi ha
hagut un canvi molt brusc dintre la teva ànima al venir al món dels humans, i el teu cos ho
ha exterioritzat així, sense deixar-te veure.
-O sigui, que sóc la primera ànima amb problemes...
-Vaja... doncs sí... però crec que el millor que pots fer és deixar-te de torturar, pren-t'ho
amb calma.
-Perdona, no volia ser tan descarada... és que en part em fa ràbia això de no poder veure-
hi.
-Estàs perdonada. Ara tu, explica'm coses sobre el món de les ànimes.
-Ui... Ara?- em posa la mà a la cuixa com per indicar-me que continuï- És que no sé què
explicar-te... 
-Per exemple, explica'm què vol dir això de "secció artística".



-Doncs que allà, al meu món, la societat està dividida en seccions, com ara hi ha la secció
dels guerrers, que serveixen per defensar-nos de qualsevol amenaça; la dels cuidadors,
que són els que s'encarreguen de vestir adequadament a les ànimes quan ja tenim la
forma  humana  i  també  ells  ens  donen  les  instruccions  que  hem  de  seguir;  la  dels
agricultors, que s'encarreguen de cultivar i recolectar tots el fruits; i molts més. Cada grup
viu  en un barri  tots  junts,  una secció és  com una gran família.  A la  meva,  la  secció
artística, escrivim llibres, dibuixem, cantem cançons, ballem,... tot això perquè les altres
ànimes, al seu temps lliure, tinguin alguna cosa a fer. La veritat estic molt orgullosa de
pertànyer a aquesta secció.
-Val... ara ja ho entenc. Doncs s'assembla molt a la nostra manera d'organitzar-nos, el que
passa és que nosaltres vivim tots plegats, cadascú allà on vol. Ara explica'm, com és que
les ànimes us transporteu aquí? I a més, a més com és que teniu forma totalmet humana?
-Ens transporten aquí bàsicament per fer un experiment, quan ens morim la nostra ànima
torna al nostre món. Volen saber com viviu, com sou, per què sou així,...  tot això per
evolucionar com a societat.  I  per la segona pregunta,  només et puc dir  el  que jo sé:
nosaltres realment no tenim forma humana, bé, som com el pensament, ens comuniquem
a través del pensament. Ens convertim en humans gràcies a la nostra naturalesa. Hi ha
un moment a la vida en què ens convertim en persones, i això passa quan fem els 20
anys.
-Uau...  que interessant! M'agradria moltíssim poder viatjar al vostre món i poder veure
com és!- Va dir en Tate, realment molt entusiasmat.
-A mi també m'agradaria molt veure el vostre planeta, però sé que mai podré.
-No estiguis trista per això, pensa que en tot hi ha una part positiva...
-Tu no ho entens! En això no hi ha part positiva! Només d'entrar en aquest món em quedo
cega! No he vist mai res! Ni tampoc ho veuré mai!
-Xxxxtt...! Au, va, tranquilitza't... No m'has deixat acabar d'explicar. El que em referia és
que potser no pots veure res, però pots escoltar, olorar, tocar, degustar,... i el millor de tot
són els sentiments. Potser no pots veure el món però el pots sentir, en part, és una altra
manera de veure el món. No et pots quedar estancada només en els ulls, tens altres
sentits per aprofitar al màxim. En aquest món on vivim no tothom té la mateixa sort que tu,
pensa-hi.-  No vull  creure que té raó, però la té tota- Vols que et porti  en un lloc que
t'agradarà? Va... per sortir una mica... Et puc assegurar que és molt especial.
-Val.
M'agafa la mà, m'ajuda a aixecar-me i caminem. 
Mentre caminem per llocs desconeguts reflexiono sobre el que m'ha dit abans en Tate, és
totalment veritat: ara mateix algú, que suposadement es diu Tate, m'està agafant la mà i
m'està portant cap a algun lloc, on qui sap, pot ser perillós. Però el meu sentit del tacte no
em diu això, em diu que puc confiar en ell, amb les seves mans que tendrement m'agafen
les meves i em fan caminar en sincronia amb ell. Potser si ho estigués veient, no m'hauria
fixat en això, qui sap, però el que sé de veritat és que confio en ell i aquest sentiment
d'alguna manera em fa sentir humana.
-Ja hem arribat!-diu en Tate molt feliç-Aquest lloc és molt especial per mi, sempre que
estic cansat, deprimit, fart,... sempre vinc aquí, em fa desconnectar moltíssim. M'encanta
el so de les fulles quan fa vent, el so del movimet de l'aigua, el tacte de l'herba,... tot
aquest conjunt fa que aquest lloc sigui tan espiritual. Espero que també sigui especial per
tu.
Em fa seure sobre l'herba. M'assec amb les cames creuades i respiro. Sento l'olor de la
natura tan honesta que em recorre tot el cos. Estic en contacte amb la natura, tant que el
meu cap pot dibuixar com és aquest espai, pel so puc saber que hi ha una petita bassa
d'aigua davant meu on, segurament,  hi  viuen dos peixets,  al  menys hi  ha dos arbres
darrere meu que se'ls  hi  belluguen les  fulles i  herba,  herba per  tot  arreu.  Em podria
quedar asseguda en aquest espai eternament, sembla tan innocent, honest, infinit,...



Tot d'una m'invadeixen uns pensaments: "Un nom molt bonic, vol dir àmbar en català, un
color  indefinit."(no m'ha explicat  si  li  agrada el  color, sembla que no sàpiga quin és),
"M'agradria moltíssim poder viatjar al vostre món i  poder veure com és!", " El que em
referia és que potser no pots veure res, però pots escoltar, olorar, tocar, degustar,... i el
millor de tot són els sentiments. Potser no pots veure el món però el pots sentir, en part,
és una altra manera de veure el món", "M'encanta el so de les fulles quan fa vent, el so
del movimet de l'aigua, el tacte de l'herba,... tot aquest conjunt fa que aquest lloc sigui tan
espiritual." En cap moment m'ha explicat res que ell pugui veure!
-Tate, tu també ets cec, veritat?


