


Dedicat als meus pares, que com molts altres, potser no van fer res 
espectacular, però si van fer grans actes i van haver de prendre decisions 
dures. 

Pròleg 

Aquesta és la història que potser m’hauria agradat viure. La vaig pensar quan tenia 
segurament entre catorze i disset primaveres i va quedar guardada al calaix de les 
neurones. 

La narració no busca ser un llibre detallat, sinó que aspira a perfilar les cançons que 
vaig escriure fa més de quaranta anys i que trenaven aquesta història. 

Cal llegir-ho amb imaginació, veient la “pel·lícula” i que la banda sonora d’aquest 
somni, acompanyi la lectura. 
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1 
Em desperto 

L ’aula de la universitat de Barcelona està plena amb els estudiants de segon de 
biologia. L’examen a punt de començar. A primera fila, la Teresa sent frustració i 

certa por per no poder mostrar seguretat en una matèria que li agrada, la bioestadística. 
És una noia alta, amb uns quilos de més, al·lèrgica al fum i que porta ulleres. Cabell curt, 
com un xicot. Vesteix com un xicot, amb texans i vambes, jersei ample i tabard. No duu 
bossa de mà, sinó motxilla, encara que vagi de festa… 

2 
Cantant i ballant al desert 

…  
-  Saps que hi ha una teoria sobre els llops? - va dir  en un moment la Teresa al Julià 

mentre ell bevia un got d’aigua filtrada. 
- Quina? 
- Bé, en les seves baralles, el que guanya, l’alfa, pot decidir matar el seu oponent, 
però si aquest li mostra el coll en senyal de submissió, el deixa viure. 
- Vaja. Es porten més bé que els humans, oi? 
- Oi! Ho tinc claríssim. Doncs hi ha un científic canadenc que volia provar de fer això 
amb una manada de llops.  
- I ho va fer? 



5 
Faré servir les meves ales 

… 

Per fi li van presentar en Tim. Guia, guardaboscoss, fuster, expert en gossos de trineu i 
fins i tot mariner si feia falta. Típic, rude i fort home de les muntanyes. Amb barba pelroja, 
ulls profunds, una cicatriu li tallava una cella i continuava un tros del pòmul. Tenia una 
boca generosament gran. Aparentava uns cinquanta anys, potser més o potser menys, no 
ho sabria dir, però  

… 

8 
Si t’han trencat el cor 

… 

L’alarma s’havia encès amb aquesta noia peculiar. I de sobte es trobava que el tractava 
igual que ell tractava la resta de les persones. S’adonava que ell no era important, ningú 
era important més que la seva cabana, el seu llac, perquè ja eren seus, se’ls havia 
guanyat. Havia fet llar al bell mig del bosc amb les guineus, els avets, els pollancres, els 
linx, les fures, els rens i la molsa. I no necesssitava ningú.  

… 



11  
Els llops 

… 

El trineu s’havia encallat al gel i costava avançar. Només duia tres gossos, que grunyien 
a les ombres que se’ls acostaven. Tim va disparar uns quants trets sense mirar, per 
espantar-los. I de moment ho va aconseguir, però així que va tornar a pujar al trineu i el va 
encarar per intentar fugir, els fantasmes van tornar a encerclar-lo. S’havia quedat sense 
munició. 

- Amics meus, va dir Tim als gossos, estem en un d’aquells moments en què no tinc 
clar si ens en sortirem. Són més de vint. Sembla que la gana els fa arriscar. Mai havien 
vingut tan a prop, … potser és un bon moment per provar la teoria de que comentava 
la Teresa … 

Epíleg

Teresa és el nom de la mare de l’autora i la protagonista el duu en homenatge a una de 
tantes persones grans que van deixar aquest món en soledat, desorientació i tristesa, 
pensant que els havien abandonat, per l’atac d’un virus que mai hagués hagut d’existir.


