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Per a la noia de la segona renglera,
en qualsevol institut, en qualsevol ciutat.
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1. Obertura

Em dic Lorena i podria tenir setze anys.
Podria estar estudiant al meu institut, un institut 

normal i corrent plantat enmig d’un barri de blocs de 
pisos i de carrers a mig acabar, en un poble que, segons 
diuen, ha crescut exageradament aquests últims anys, 
però que no ha sabut convertir-se en ciutat. Podria 
tenir un cercle normal de companys i companyes de 
classe, d’amics i amigues i, entre tots ells, potser un parell 
d’amigues de debò, d’aquelles amb qui t’ho expliques 
tot i ho comparteixes tot. Podria tenir una pàgina per 
penjar coses en una comunitat virtual d’Internet, una 
pila de contactes al Messenger, un ordinador amb el 
disc dur ple de descàrregues per passar a l’MP3.

Podria estar sortint amb un noi sense saber ben bé 
què vol dir sortir amb un noi, sense saber ben bé si 
vull sortir amb un noi o si m’agrada més la llibertat 
de maniobra del meu cercle d’amics.

Podria tenir una família com n’hi ha tantes, amb 
una germana gran em sembla que acabada de casar 
i una mare que no admet que s’ha fet gran i es vesteix 
com ella creu que és vestir-se de noia jove. I també un 
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pare que hauria marxat de casa uns quants anys enrere 
i que intentaria de tant en tant tornar-hi.

Podria tenir un armari amb roba que no em tindria 
mai satisfeta, que mai no em quedaria tan bé com a les 
altres. Podria tenir uns cabells que mai no sabria com 
dur, un cos que sempre em semblaria que no és de la 
meva talla. Unes sabates que serien una passada, però 
incòmodes a matar, i unes altres que serien en canvi 
perfectament còmodes, però lletges a parir.

Podria tenir una ESO que voldria acabar d’una ve-
gada i al mateix temps no voldria que s’acabés perquè 
no sabria què fer després. I alguns professors tractables 
i d’altres, d’intractables.

Podria ser una noia normal en un ambient normal. 
Res a destacar en cap sentit. Alguns bons companys 
com en Romà, alguna superamiga com la Vanessa, un 
xicot com en... (com es podria dir?), alguna professora 
insuportable com la Pollastre.

Em dic Lorena i ara m’adono que aquest comença-
ment és molt estrany i que qualsevol lector mínimanent 
assenyat deu estar arrufant el nas ja fa una estona. 
Perquè, francament, on s’és vist que una persona parli 
d’ella mateixa en condicional? Podria tenir setze anys? 
Quina mena de frase és aquesta? Quina mena de noia 
no recorda si la seva germana gran es va casar o no fa 
poc, i no sap com es diu el noi amb qui surt?

És veritat: sort tindré si algú vol continuar llegint 
després d’un començament tan catastròfi c. M’adono 
que l’única manera de salvar la situació a hores d’ara, 
ja que corregir i tornar a començar de nou és impos-
sible, serà escriure, i escriure amb totes les lletres, 
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aquelles dues frases que em rondaven pel pensament 
ja des del primer moment, però que no gosava de 
materialitzar i que mai no m’atreviria a dir en veu alta 
si fos capaç de dir coses en veu alta.

No sé si escriure-les deixarà les coses prou explica-
des o bé les enredarà tant que necessitaré tot un capítol 
per aclarir conceptes, i encara serà pitjor. Però més val 
dir les coses pel seu nom, i, en tot cas, si una cosa tinc 
clara és que no puc continuar parlant en condicional.

Aquí les teniu, doncs. Considereu aquestes dues 
frases com un nou començament:

Em dic Lorena i no sé si he de dir que tenia setze 
anys i ja no els tinc, o bé que tenia setze anys i conti-
nuaré tenint setze anys per sempre més.

Em dic Lorena i fa aproximadament un mes i mig 
que estic morta.




