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El sentit de la paraula  

Les tres de la matinada, em desperta un soroll ensordidor. Era una trucada poc 

freqüent, i menys en aquestes hores, en les quals gairebé podia obrir els ulls 

amb la lluentor de la pantalla del meu mòbil. Era la mare de l’Amèlia, la meva 

millor amiga. Tenia la veu trencada, no era un fil seguit de veu, no podia 

continuar parlant. Em vaig despertar de sobte de la por que em feia aquella 

trucada. L’Amèlia era a l’hospital, estava greu, no sabien si se’n sortiria. 

Vaig despertar als pares de seguida, vaig encendre fins a l’últim llum de la casa. 

Tal com vaig posar els peus a l’últim esglaó de l’escala del dúplex, em vaig 

col·locar les sabates i vaig córrer al cotxe. El pare ens va portar a l’hospital del 

centre de la ciutat, on no paraven de córrer infermeres i metges, tots a la 

mateixa porta, la porta de l’Amèlia. Els seus pares ploraven mentre 

m’explicaven el que havia passat. La mare va anar a la cuina a veure aigua i al 

tornar a l’habitació, amb el got a la mà, va veure el llum de l’habitació de 

l’Amèlia encès. Va entrar i la va veure al terra, pàl·lida. El got va caure al terra i 

va trencar-se en mil bocins quan la mare va cridar tirant-se a sobre d’ella. Van 

trucar a una ambulància. Un dels metge va trobar un pot de pastilles per dormir. 

L’Amèlia tenia una mica d’insomni des de la mort del seu avi, eren inseparables.  

De sobte, jo no sentia res, sentia moltes veus, però no n’entenia cap. Em vaig 

començar a marejar i vaig seure a la cadira del costat de la seva mare i vaig 

començar a recordar. 

Ens vam conèixer a l’escola, quan vam començar cinquè de primària. Ningú no 

s’apropava a mi, jo era molt introvertida i em feia por no fer amics a la nova 

escola fins que, com a les històries de les novel·les que llegeixo, es va apropar 

a mi i em va donar la mà. Jugàvem juntes al pati a la corda, ens amagàvem als 

arbres o simplement xerràvem. Poc a poc ens vam fer inseparables, com si 

fóssim germanes. Els nostres pares ens van fer de la família a totes dues.  
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A primer d’ESO, vaig tenir un accident de trànsit i em vaig trencar el peu, va ser 

una mala fractura, em van haver d’operar i estava pitjor del que semblava. 

L’Amèlia va venir cada dia a veure’m, em va acompanyar a rehabilitació. Vaig 

perdre per complet la mobilitat d’aquell peu, no tenia forces per continuar però 

em va mirar i em va dir:  

“Cap estrella està sola ni deixa de brillar, encara que el silenci i les hores la 

vulguin fer plorar, això que t’està ofegant ara no és el dolor, ni la por a no poder 

caminar, és la vida que segueix encara que tu ja no tinguis forces per fer-ho. 

Ningú sap el mal que fa ni tan sols allò d’a prop que estàs de llençar la tovallola, 

de trencar-te a cada instant davant la realitat, però les teves ganes de viure han 

de poder més que tot això . Sempre hi ha una llum a prop que porta l’esperança 

i l’oportunitat de fer les coses i seguir endavant, i aquesta, és la teva, és la teva 

oportunitat de continuar treballant per recuperar la mobilitat, una altra persona 

potser hagués perdut el peu directament. El camí és agre i sé que farà mal però 

no estàs sola, confio en tu i sé que podràs.” Aquestes paraules em van donar 

tota la força necessària per arribar a on estic ara, a caminar com una altra 

persona, a córrer o saltar amb total normalitat. Des d’aquell precís instant mai 

ens hem separat, sempre juntes, teníem una polsera de l’amistat, com les 

nenes petites, que vam fer l’una per l’altra un dia a l’hospital, mai no ens la vam 

treure des de aquell moment, però ara els metges la hi havien tret. La van 

aconseguir estabilitzar i van deixar entrar visites d’una en una, estava molt 

sedada, els metges dubtaven si ens podia sentir, però una infermera ens va dir 

que li parléssim, era important parlar a una persona en coma o molt sedada 

amb poques ganes de viure. S’havien donat casos en els quals havia funcionat. 

El meu torn, no sabia que fer, volia entrar per aquella porta i veure-la desperta i 

somrient, però era obvi que allò que el meu cap pensava, no passaria. 
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Vaig entrar a l’habitació i vaig veure una bossa amb pertinences de l’Amèlia, a 

sobre d’un garbuix de roba vaig trobar aquella polsera tan especial per a 

nosaltres. Vaig seure a una cadira que hi havia al costat de l’Amèlia i li vaig 

recitar les paraules que em va dedicar a l’hospital feia quatre anys. Paraula a 

paraula, mentre les llàgrimes relliscaven per la meva pell. Tenia por, tenia por 

de perdre a la meva germana de cor, la meva millor amiga. Vaig obrir el meu 

cor i li vaig expressar tot el que sentia. 

-Amèlia, no sé si em sents però m’han dit que ho he d’intentar. Recordes el dia 

que em vas dedicar aquelles boniques paraules? Doncs vull dedicar-te-les ara 

a tu, hi ha molta gent que t’estima, saps que no m’agrada acomiadar-me de la 

gent, no ho faré pas amb tu. Saps que vull de tu? Vull que siguis forta, que 

treguis el teu coratge, la teva valentia i facis un esforç per sortir d’aquesta. Vull 

que no deixis que res ni ningú et faci mal, vull que te n’adonis del que vals i el 

que t’estimem. Avui no és el teu dia, no és la teva hora i no es el moment 

d’acomiadar-nos. Potser no ho saps però tu omples de llum les ombres més 

fosques, omples qualsevol buit i qualsevol soledat. Perquè cap estrella està 

sola ni deixa de brillar, encara que el silenci i les hores la vulguin fer plorar, 

perquè ets la persona més brillant i especial que he conegut mai. Crec que 

sobren motius perquè et despertis i tornis amb nosaltres. 

Després de dir-li tot això i expressar els meus sentiments vaig agafar-li la mà 

que tenia estesa a sobre del llit, al costat del seu cos, i li vaig col·locar la 

polsera al canell. Una llàgrima relliscava per la galta de l’Amèlia. Vaig sortir al 

passadís i vaig cridar com si no hi hagués demà, tothom havia de saber que 

era viva i era conscient de tot el que hi dèiem. 

 Els metges li van extreure el tub que duia a la boca i va començar a tossir. Em 

vaig tirar a sobre d’ella i la vaig abraçar. Aquella nit, va ser la pitjor nit de la 

meva vida, però la vaig passar a l’hospital amb ella, tenia tanta por de tornar a 

perdre-la que vaig dormir al seu llit, al seu costat.  

Va ser un camí molt llarg fins que es va recuperar, però aquell camí el vam fer 

plegades i les seves ganes de viure van poder més que tot allò.   


