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“—On vols anar?
—A la lluna un, i altre cop.
Sempre havia somiat a arribar a tocar la lluna, la lluna em feia sentir única i jo
mateixa, ho tenia clar des de molt petita. Volia arribar a la lluna un, i altre cop.”

«Estava asseguda a la teulada de casa meva observant la lluna, allà es trobava ell,

aquell nen, tombat a la teulada de la casa del davant com cada nit, la llum lunar

sempre es reflectia sobre la seva cara i els dies de lluna plena li marcava més

detalladament les seves faccions. La intensitat de la lluna s'hi posava sobre ell, per

aquesta mateixa raó vaig decidir posar-li un nom: London. Que significava força

lunar, també s’ho vaig posar, ja que érem veïns des de feia quasi cinc anys i només

el veia de nit, mai ens havíem creuat pel carrer ni per la fleca de la cantonada.

Mai ens havíem dirigit la paraula, ni estic segura del fet que ell sàpigues de la meva

existència, però aquella nit m’havia confirmat que sí. Abans de baixar de la seva

teulada, va mirar cap a la meva direcció i em va dedicar un somriure. Vaig estar tota

la nit pensant en aquell moment.

Sense poder ser capaç de dormir vaig anar a la cuina a prendre’m una infusió per

calmar-me i poder tornar al llit, en veure que no hi servia vaig recordar tots els

passos previs que hi vaig practicar amb la meva psicòloga. Quan li vaig explicar que

l’únic confort que en tenia era la lluna ella em va dir que sempre tractés de veure-la,

ja que els meus atacs de pànic solen passar més aviat a la nit. Així que sense

pensar-ho dos cops vaig pujar un altre cop a la teulada i amb la manta que en tenia

al terra em vaig deixar caure intentant tranquil·lizar-me. Començava a veure tot

borrós, vaig fer tots els exercicis de respiració dels que vam parlar amb la meva

psicòloga, però sentia que m’estava asfixiant. M’hi vaig acostar i vaig mirar la lluna,

oblidant tots els meus problemes per un segon, deixant-ho tot en un altre món, vaig

viatjar cap a una altra galàxia.

—És impressionant l’efecte que té la lluna en alguns éssers humans. Sempre els

solia transformar en uns salvatges i ara els calma. —va sonar una veu al meu

darrere i em va fer sobresaltar girant instintivament. En girar veig a en London de

peu a la meva teulada.

Silenci. No dic res així que ell va tornar a parlar.



—T’importa si m'assec al teu costat? —va preguntar i amb un moviment de cap li

vaig indicar que s’assegués.

Es va tombar a damunt de la manta que en tenia i em va dir d’acostar-me també.

Transcorren uns minuts en els que ningú diu res, només observem el cel sense dir

cap paraula l’un a l’altre, torno a mirar la lluna, i aquella vegada no vaig poder

escapar dels meus pensaments, perquè sabia que tenia a en London al meu costat,

i només podia pensar en ell. Això va ser molt estrany, perquè cada cop que mirava

cap a la lluna se suposava que deixava de pensar en les persones que em

rodejaven i en tots pensaments negatius, però allà em trobava, tombada, mirant cap

a la lluna pensant en el noi del costat.

—Estaves a punt de caure des de la teulada. —va explicar mentre assenyalava la

teulada—. Després vas mirar cap a la lluna i et vas calmar.

Li dono les gràcies en un murmure que ni jo mateixa vaig escoltar, però ell semblava

que sí, ja que em va dedica un somriure, des de més a prop es encara el triple de

bonic.

—Sempre que estic malament miro a la lluna, és estrany, però aconsegueix

calmar-me. —li dic mentre dirigeixo la mirada un altre cop a la lluna.

—En tot cas, és un bon lloc per començar.»

Aquella va ser la primera conversació que vam tenir, la conservo fins avui a dia.

«Havia passat una setmana des de que en London —que ara en sabia el seu nom;

Caine— i jo ens havíem dirigit la paraula. Vam passar moltes nits juntes després

d’aquella, cada dia ens dedicàvem a observar la lluna, parlar d'anècdotes, o escoltar

música. Escoltar música amb en London es podria dir que és de les millors coses

que havia fet a la meva vida, va posar la cançó Fly Me To The Moon d’en Frank

Sinatra i em vaig sorprendre al veure que la coneixia, el més divertit era veure'l

taral·lejar-la.

—Les albes són també precioses, però ja saps aquí plou un munt així que no se

solen veure seguidament. —li informo amb un somriure.

—Mai hi estic a la teulada a primera hora.

—Jo tampoc, l’observo des de la meva finestra. Algún día en podrem veure algun

junts, promesa?

—Promesa.



L’endemà vaig pujar a la teulada i no vaig trobar a en London i molt estranyada vaig

revisar la seva teulada i tampoc el vaig trobar, a terra on seiem hi havia una nota la

vaig llegir: «Diuen que les albes desvetllen secrets i fan que t'enamoris més d'una

persona. Demà a les set i mitja». Vaig guardar la nota a la butxaca vaig analitzar la

lluna abans de anar-me’n i mentre dormia només esperava que fos de dia.

Quan vaig llevar-me el primer que hi vaig fer va ser agafar el meu anorac i dirigir-me

cap a la teulada, al arribar vaig veure que en London ja es trobava allà, al veure el

que havia preparat hi vaig quedar bocabadada, com que el sol encara no hi havia

sortit els fanals eren l’única il·luminació que hi havia.

—Aquesta era la sorpresa, mare meva, London. —vaig córrer cap a ell i el vaig

abraçar.

—M’acabes de dir London?

—Ah, és que… M’he confós amb una altra persona. —vaig contestar, nerviosa. Ell

ho va notar i va arrufar les celles.

—Mentidera. —va acusar i jo, en canvi, i vaig posar cara d’ofesa—. Es nota molt

quan menteixes. Ets una mentidera horrible. Millor no t'hi dediquis.

—És que veuràs… Com no et coneixia i et veia cada dia a la teulada, llavors vaig

pensar que t’hauria de posar un nom. —vaig explicar restant importància a

l’assumpte.

—I perquè London?

—Era el primer que se’m va passar pel cap.

—N’hi ha una altra raó?

No anava a parar fins a treure’m tota la informació. Ho sabia.

—Sí, pel significat.

—I què significa?

—Força lunar.

Quan li dic el significat em dedica un somriure i es dirigeix cap on es trobaven tots

els preparatius que havia fet. Es van seure i vaig veure que tenia una tauleta que

indicava quants minuts quedaven per l’alba.

—Què és per tu l’amor? —vaig preguntar de sobte.

—Sacrificar-se. —li vaig mirar estranyada, sense comprendre—. Fer sacrificis per

l'altra persona. Per mi allò és l’amor.



Quan vam acabar d’esmorzar i quedaven exactament tres minuts perquè comencés

a sortir el sol en London va posar una cançó, exactament, la de Fly Me To The Moon

d’en Frank Sinatra, un altre cop. Però aquesta vegada, la vam ballar junts, mentre

l’alba pintava el cel, allà ens trobàvem nosaltres, dos joves enamorats, sense saber

el que passarà demà, vivint el moment, recordant cada paraula i deixant-nos llevar

per cada simfonia.

Completament embruixats per la màgia de l’amor.

—On pertanyem nosaltres? —va dir en una melòdica veu.

—A la lluna un, i altre cop.

—Sempre pertanyerem a la lluna, sempre tindrem a la lluna un, i altre cop.

Es va inclinar sobre mi lentament ajuntant els nostres llavis en un tendre i suau

petó. El meu cor es va arronsar El meu primer petó. Un petó que em va fer sentir a

la lluna. Un petó que va complir el meu somni des que era petita, arribar a la lluna.

***

Aquella mateixa nit vaig tornar a pujar a la teulada mirant de trobar a en London, i

tampoc estava, així que vaig revisar si havia deixat alguna nota, i efectivament, allò

havia fet, però ara no era una nota sinó una carta. La vaig obrir i em vaig sorprendre

al veure que eren  pàgines.

Seguidament, vaig començar el que hi posava:

“Amaris:

En llegir aquesta nota segurament serà de nit, i és que hi ha una raó, però abans de

dir-t’ho m’has de prometre una cosa, en llegir aquesta carta no em buscaràs

aquesta mateixa nit tampoc et sentiràs culpable.

Si no ho has promès, no pots continuar llegint.

Bé, suposo que si segueixes aquí és perquè has fet la promesa. Potser, després de

llegir això, pensis que soc un covard per no poder ser directe i dir les coses a la

cara, però em costa moltíssim tocar el tema. Des de molt petit no m’agradava

parlar-ho amb ningú, espero que ho puguis entendre, Amaris.

Pot ser aquests últims mesos en els quals ens hem estat trobant a la teva teulada

m’hagi oblidat de mencionar-te un detall que passava per alt. No t’empipes amb mi,

sóc molt dolent amb les paraules, així que serà millor dir-t’ho per escrit. Tinc una

malaltia; xerodèrmia pigmentosa. No tens la culpa de res, els meus pares saben



sobre això, vaig acceptar seguir tots els medicaments amb una condició: algún día

sortir al sol. Vaig dir-los que sortiria amb algú important per a mi, algú que hagi

deixat alguna empremta en mi. A més no podia estar tota la meva vida amagat,

algun dia m’hauria tocat sortir. M’has de prometre que no em vindràs a veure a

l’hospital demà o aquesta nit, només vull que em recordis en l’únic lloc on he

pertangut i he estat jo mateix: en aquesta teulada.

A això em referia que l’amor per a mi és fer sacrificis.

Saps una cosa? El dia que et vaig veure per primer cop estava escoltant la cançó A

Sky Full Of Stars de Coldplay, fa exactament cinc anys.

Des d'on estigui sempre miraré el cel i li donaré a cada estrella una raó per

estimar-te, en aquesta, i mil vides més.

Així, que, si us plau, fes el favor de cuidar de la nostra lluna des de la terra, jo la

protegiré des de el cel.

Sempre em tindràs, sempre tindrem a la lluna un, i altre cop.

London”. »

Hi havien passat ja cinc anys, i és estrany, però encara puc pujar a la teulada i veure

la silueta d’en London, el seu somriure, recordar el soroll de la seva veu, cada nit

que havíem passat junts i sobretot aquell alba.

Aquell alba que amagava una història que deixaria en mi una empremta de per vida

darrere de tots aquells colors vius.

London i jo vam ser tot sense ser res.

Vam correspondre a on no hi devia ser.

Perquè després de tot vam correspondre a la lluna.

«—On pertanyerem nosaltres?
—A la lluna un, i altre cop.»
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