
Nit 

 

És de nit, estic cansat, la pluja em toca la pell a cada pas. No m’importa res, ja no 
m’importa res. 

Ja res té sentit, les rialles, els plors,les baralles, les abraçades... res! 

Els llums d’un camió s’acosten a una velocitat considerable cap a mi. Tardo un segon a 
reaccionar. Faig un salt cap a la vorera i m’aturo. El camió m’esquitxa quan passa per 
sobre un bassal al meu costat. Miro el camió com s’allunya. El soroll de les rodes 
fregant contra la carretera molla es perd en la nit. 

Entro en un bar i demano una copa de wisky, tiro el cap enrere i me’l bec d’un glop. 
Noto com el líquid fred em crema mentre baixa. Enyorava aquesta sensació. 

Acabo demanant-ne quatre copes més. Quan m’acabo la quarta pago a la dona de 
cabells negres i llavis vermells que m’ha servit i surto a fora. Fa fred, l’aire em pica la 
cara. Em poso les mans a les butxaques i em poso a caminar. 

Fa mitja hora que camino. No vull tornar a casa. No tinc forces per aguantar els crits 
d’una mare histèrica de com he llançat la meva vida per la borda, avui no. 

Acabo assegut en un banc observant com el gèlid vent mou els gronxadors de la meva 
esquerra. Deuen ser les tres de la matinada. 

El petit poble on visc està completament adormit. Només se sent el cant d’un mussol i 
el brunzit de dos grills que va a ritme amb el soroll del vent xocant amb la meva cara. 

M’estiro al banc i miro el cel. 

Puc distingir l’ossa major. Des de petit m’ha agradat estirar-me de nit a contemplar les 
estrelles. De petit ho feia per diversió, em fascinava com de gran i lluny que està el cel i 
que petits que som. Ara, em distreu dels meus problemes. 

Em quedo una bona estona observant les estrelles. Tanco els ulls i sembla que em 
vingui la son... 

Em desperto de cop. El vent ha fet caure la branca de l’arbre que tinc al costat. 
M’aixeco de cop i miro el mòbil. Les cinc. Quinze trucades perdudes de la meva mare, 
ja deu ser a treballar... 

M’aixeco del banc i vaig cap a casa. Quan hi arribo són un quart de sis. 

La porta està tancada i no tinc claus. Toco la porta, com si algú m’anés a obrir. 



Acabo aconseguint entrar per la porta de darrere. Penjo la jaqueta al rebedor i deixo 
les sabates al costat de la porta. Pujo a l’habitació i envio un missatge a la meva mare. 
Tampoc vull que pateixi. 

Dos minuts, em contesta. 

Apago el mòbil i el deixo a sobre la tauleta. M’estiro al llit i miro el rellotge penjat a la 
paret de davant del meu llit. Les set. He de dormir, ho necessito. Em trec els pantalons 
i em poso a dins la vànova. Després d’un quart donant voltes em ve la son.  Demà serà 
un altre dia. 

 

Anna Camprubí Cercós 
3r A ESO 


