
XXI CERTAMEN DE NARRACIÓ CURTA JUVENIL VILA D'ARTÀ 
NARRACIÓ GUANYADORA 

CATEGORIA 4T  ESO, 1R I 2N BATXILLERAT 

Ella 

No hi havia res, cap matèria, tot era d’un color clar que no ballava amb cap 

ombra al buit. Vestida d’un blanc més pur que la neu, vaig poder contemplar 

com el seu peu trepitjava el primer escaló d’una escala infinita i llarga que no 

deixava de pujar, en direcció cap al més enllà. Va deixar caure el seu pes sobre 

la cama de suport i els seus ulls, acolorits d’un verd esperança, es van 

il�luminar en veure l’home que estava allà dret. Senzilla com era, no fou capaç 

d’imaginar-se una situació així. Ell, que l’esperava en el quart esglaó, somreia i 

es contenia, amb emoció, les llàgrimes a les pupil�les. Excitat per aquell 

moment tan desitjat, va estirar el seu braç i va disposar la seva mà perquè la 

seva muller li donàs la seva. Així, quan els dos cossos van prendre contacte, 

les dues ànimes es van fusionar en una. Els dos individus van dipositar la seva 

mirada en mi i, feliç, i tan efusiva com estava, em va sortir el somriure més 

honest que mai hagués pogut fer. Es van besar i, després de mirar-se amb 

molta admiració l’un a l’altre, es transformaren en dues llumetes que, girant 

com si fossin una esfera, s’enlairaren cap al cel i jo em vaig despertar.  

Sens dubte, aquell dia de febrer fou un dels més durs per a tota la meva 

família, però alhora aquest fet imaginari em va obrir la consciència gratament. A 

ella, una dona forta, exemplar i senzilla com era, la va sorprendre l’enemic del 

qual ningú pot fugir; sense cap advertiment, per l’esquena. La nit eterna la va 

aclaparar i fou sotmesa a un somni perdurable. Abans d’anar-se’n, sempre em 

deixà clar que no desistís per aconseguir els meus objectius, les meves metes, 

les meves pròpies il�lusions. Tenia bons consells per a cada moment i per a 

tothom. És veritat que li arribà l’hora sense saber-ho, però tendré eternament el 

seu somriure gravat dins el meu cap. La recordaré sent una dona feliç, 

admirable i amb un cor tan gran que no li cabia dins el pit, un àngel del món 

terrenal.  

Perquè tu, padrina, has estat, ets i seràs el meu suport i amb la rebuda que et 

va fer el teu company de vida, el nostre estimat avi, sé cert que sereu feliços 

per sempre, allà on sigueu. No us puc estimar més i esper, desig, retrobar-nos 

en algun lloc, algun dia i en algun moment. Per ara, només us puc veure en la 
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meva ment i en els meus somnis fins que l’alarma del rellotge em retorna a la 

crua realitat. I tu, lector, ara que em prestes atenció, aprecia el valor de tot el 

que tens abans que la força que mou els fils de la vida et doni una de les seves 

lliçons i el senyor que controla l’arravatament no tengui pietat de tornar-te-les.  

 

Per: Bàrbara Mascaró Massanet 


