
Quan et vaig conèixer 

 

Recordo el dia que et vaig conèixer. Era un dia després d’una tempesta 

d’estiu. Jo estava estirada al llit sense res a fer. Vaig anar a mirar per la 

finestra, el sol sortia entre els núvols i les gotes relliscaven per les fulles del 

roser. 

Vaig decidir sortir a fora, tot i que acabava de ploure feia calor, anava amb 

una camiseta de tirants blaus, uns shorts del mateix color i unes sandàlies 

blanques. 

Vaig ajustar la porta, vaig baixar els dos escalons i vaig mirar als dos 

costats del carrer. No hi havia ningú.  

D’entre les plantes se sentia un soroll, com si algú plorés. Vaig anar a 

mirar, i allà sota el roser hi eres tu, un gosset de color marró molt bonic 

com aquells que hi ha a les botigues d’animals però molt més brut. Estaves 

assegut en una manta esparracada i humida de color vermell, i al teu costat 

un paper, amarat d’aigua, costava llegir el què hi posava... “Tu decideixes 

el teu destí”. 

Et vaig agafar, estaves congelat. Corrents et vaig entrar a casa, vaig agafar 

una mata i et vaig embolicar. Mentre et mirava, m’entrava una calor 

insuportable però sabia que tu tenies fred. Vaig decidir posar-te per nom 

Baburu o abreviat  Buru que significava gotes de pluja. 

Aquell dia el vaig passar amb tu, i el següent i el següent, fins que et vas 

convertir en el meu millor amic. 

Ja feia un any que tu i jo ens coneixíem, vam sortir al carrer, jo vaig seure a 

l’esglaó mentre tu jugaves; donaves voltes, corries darrera  els cotxes, 

perseguies els gats... 

Et vas acostar al roser on et vaig trobar i amb les dents vas intentar 

arrencar una rosa, quan ho vas aconseguir me la vas portar i jo amb un 



somriure la vaig acceptar. Vaig entrar a casa i la vaig posar en un gerro 

amb aigua, després vas entrar tu amb un paper a la boca, en el paper hi 

havia un missatge escrit: “Anem a buscar els nostres records.” 

De la butxaca em vaig treure l’altre paper, aquell que hi havia al teu costat 

quan et vaig trobar. 

Què significaven aquelles frases? 

Vaig començar a pensar, tu vas pujar a sobre la meva falda, em vas llepar 

la galta, jo et vaig agafar i et vaig deixar a terra, desprès vas córrer a 

perseguir un cotxe. 

El sol es ponia rere les cases, jo encara no tenia la resposta al significat 

d’aquelles frases. Vaig mirar-te, estaves estirat al llit mig adormit; després 

vaig mirar la rosa, quan de cop se’m va acudir, ja tenia la resposta! 

Tu decideixes el teu destí, moltes persones creuen que el destí és una 

cosa  que ve tota sola però no, tu has de fer el teu propi destí, i anem a 

buscar el nostres records vol dir que el que tu decideixes fer amb el teu 

destí, no ho has d’oblidar mai. 

Et vaig tornar a mirar, estaves profundament adormit, jo també em vaig 

adormir. Però abans de tancar els ulls vaig pensar que haver-te conegut va 

ser un exemple meravellós d’aquestes dues frases. 
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