
El mirall de l’Elizabeth 
 

Al  reflex del mirall s’hi veia una noia, jove, pèl-roja i amb ulls grisos. Es descordava la 
samarreta blanca del seu uniforme. Al reflex, també s’hi veia un bonic gatet, dret, 
contemplant la noia. Els ulls verds del gat obligaven a fixar a la noia la seva mirada sobre 
ells. La noia acaronava la seva panxa angoixada. 
 
-Liz, a esmorzar!!- va cridar la veu d’una dona. 
 
-Ara vinc. 
 
I el reflex de la noia va desaparèixer juntament amb el del gat. Es reflectia també, un 
rellotge de paret, les hores anaven passant; Tic tac, tic tac… les tres en punt. S’obre la porta, 
la noia es torna a reflectir al mirall. Aquest cop portava un donut a la mà, a l’entrar a 
l’habitació el va llençar a una paperera. La noia va bufar i va treure un ordinador de la 
maleta que portava. Va buscar ‘’Com aprimar’’ li va aparèixer un blog. 
 
-No mengis...mm… que estrany.- va dir la noia.  
  
-Liz! A sopar!- va dir-li una veu d’una dona. 
 
-No tinc gaire gana, posa’m poc menjar. 
 
I el reflex de la noia va desaparèixer. Al cap de deu minuts, la noia va tornar a l’habitació, es 
va estirar al llit i poc a poc, es va adormir. Al matí, la noia es va despertar, es va vestir amb 
un uniforme i va marxar. Va tornar, a les tres, com sempre. La veu li va tornar a cridar que 
baixés a dinar. 
 
-No tinc gana. 
 
‘’Fins als ossos’’, va pensar la noia.  
 
Passaven els mesos, la noia no menjava, cada vegada estava més prima. Al mirall sempre 
s’hi reflectia la noia, sempre trista i cada cop més prima. La veu de la dona ja no la cridava, 
potser s’havia cansat que li digués que no o potser ja no hi era, però què sé jo, només sóc el 
reflex d’un mirall. Al cap d’uns mesos al reflex del mirall ja no s’hi veia cap noia, només s’hi 
veia una habitació. 1 any, 2 anys, 3 anys...Ja no hi havia res a l’habitació, només un mirall, el 
mirall de l’Elizabeth. 
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