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L’ILLA 

Quan vaig arribar a l’illa pensava que la mort m’era ben a prop, que no podria resistir tant de 

sol ni tanta solitud. Pertot arreu aigua, allà on giressis els ulls, aigua blava o grisa i un horitzó 

adormit i el so de les onades xopant la blancor de la sorra. Pensava que aquell seria el meu 

final, que ningú no em rescataria i que, abans de morir afamat o de set, embogiria i veuria tot 

de miratges que deformarien la realitat i em seria impossible distingir-la. Però res més allunyat 

de la veritat. No sé quants dies vaig passar-hi abans que em rescatessin, però sí que sé que anar 

a parar a aquella illa ha estat possiblement una de les millors coses que m’ha pogut passar mai.  

Al capvespre de la primera nit em vaig a asseure a la sorra molla a observar la posta de sol. 

Havia estat prou àgil per buscar alguna cosa per omplir-me l’estómac i havia descobert que l’illa 

estava plena d’arbres fruiters. Allò solucionava el meu problema de possible desnutrició, però 

no la meva por a tornar-me boig. Vaig decidir calmar-me i admirar com el sol es ponia per 

l’horitzó, i vaig descobrir que, amb el cel tenyit d’un taronja que cada vegada era més fosc, amb 

el dolç soroll de les onades que m’acariciava les orelles i l’aigua fresca que em mullava els peus 

amb el seu va i ve, aquella illa no feia tanta por. Quan el sol es va pondre, sense moure’m d’on 

era assegut, em vaig estirar i vaig mirar cap amunt, cap al cel. Semblava que quan més mirava 

més estrelles hi havia, i aquestes brillaven més i més. Em vaig preguntar que com era possible 

que mai abans m’hagués fixat en la immensitat del cel nocturn. I, protegit sota la volta celeste, 

mentre els meus pensaments es revolucionaven i anaven de dalt a baix dintre el meu cap, em 

vaig adonar de com de curiós resultava tot allò: havia estat mitja vida desitjant quedar-me a 

viure a les típiques illes paradisíaques de les pel·lícules i, ara que havia estalviat prou per 

realitzar el meu somni, no només havia engegat el viatge en orris en pujar en aquella barca 

fiant-me d’aquell home que “em volia ensenyar les illes més maques de la zona”, sinó que m’hi 

havia quedat atrapat, sense saber quan marxaria, sense potser poder sortir mai d’aquella illa. És 

com si els somnis que desitgem amb tanta força se’ns rebel·lessin i se’ns posessin en contra per 

demostrar-nos la perillositat dels desitjos. M’havia passat mitja vida treballant per a poder 

aconseguir el meu somni, i ara que havia estat a punt de tocar-lo, tot s’havia capgirat i em veia 

obligat a viure en ell, desitjant no haver somiat, desitjant tornar a la normalitat. Potser hauria 

d’haver aprofitat la meva vida “normal”; fer coses de somni no només el cap de setmana, ni 

durant les vacances, sinó cada dia: coses que em fessin sentir els dies llargs i intensos, no haver 

d’odiar els dilluns, sinó estimar-los, com qualsevol altre dia. Em penedia de totes les males 

decisions que havia pres i desitjava canviar-les, ser feliç. No havia estat feliç i si moria en aquella 

illa, no ho podria ser mai. 



 

Potser existeixen els déus, potser tinc un àngel de la guarda, potser el destí m’ho tenia reservat, 

o, simplement, potser només soc un home amb sort. La qüestió és que una barca que feia el 

mateix recorregut que havia de fer jo em va trobar, estirat a la sorra, i em va rescatar. Estar en 

aquella illa m’havia servit per encarar la meva vida d’una manera diferent. Estar sol m’havia 

ajudat a trobar-me i saber com volia que la meva vida continués, en cas de sobreviure, és clar. 

Un home molt diferent del que havia anat a parar a l’illa ara pujava en una barca on un nadiu i 

una dona l’esperaven. Era una dona guapíssima, cal dir-ho. “Estàs bé?”, em va preguntar. Tenia 

una veu preciosa. I cada vegada que obria la boca, jo en quedava més fascinat. I continuo 

quedant fascinat quan obre la boca i em diu alguna cosa. I crec que mai no m’ha deixat tan 

fascinat com ara, que la tinc davant meu, amb els ull que li brillen, amb un somriure preciós i 

amb una nounada que dorm plàcidament entre els seus braços mentre ella la mira. Alça el cap i 

em somriu. Serà una mare increïble, no ho dubto. Jo espero ser un bon pare i no decebre cap 

de les dues. No cal dir que aquell viatge no va ser tan mala idea. 

 


