
UNA MÉS A LA LLISTA INFINITA 

Potser, aquesta no sigui la millor història que llegeixes, pot ser que ni tan sols 

t'agradi, però aquesta és la cruel i dura realitat, aquesta no és qualsevol història, 

aquesta és la de la meva mort. 

El meu nom és Anna, i vaig morir amb 23 anys, bé, em van arrabassar la vida, 

perquè vaig ser assassinada. Quan tenia 18 anys vaig conèixer al Marc a una 

discoteca de Barcelona, era un noi perfecte, que em va prometre el cel, jo 

pensava que era l'amor de la meva vida, però no podia estar més allunyada de 

la realitat. Els sentiments mai van ser mutus, i ho sé, perquè jo mai l'hagués 

pogut fer mal, i ell mai va dubtar en fer-m'ho a mi. Tot va començar amb un "no 

et posis això, agafaràs fred", un "estaràs millor aquí amb mi que sortint de festa", 

després van començar els xantatges "deixem el teu mòbil, o és que no 

m'estimes?" o "com tornis a veure'l tallem", van seguir els insults "ets una sorra, 

on vas amb això?", les empentes i els punys, i per últim, les pallisses. Però mai 

vaig perdre l'esperança, pensava que canviaria, fins aquell dia, però ja va ser 

massa tard. 

Tirada a l'asfalt de la carretera el Marc em va pegar una última puntada de peu, 

mentre agonitzava a terra, intentava agafar aire, però sentia com m'ofegava amb 

la meva pròpia sang que brotava des del fons del meu estómac i s'interposava 

al meu camí. Els ulls se'm tancaven, però vaig poder veure la seva mirada de 

penediment mentre començava a plorar i els seus sanglots esquinçaven les 

meves oïdes. M'acariciava el cabell, però no volia que em toqués, no volia morir 

el seu costat, però sabia que ho faria, perquè sentia com m'apagava lentament 

entre els meus sanglots, els seus, i els meus intents d'agafar aire. 

Sempre vaig voler deslliurar-me d'aquest dolor, de la por, del terror que ell em 

provocava, però mai vaig voler separar-me d'ell, i aquest era el problema, que 

tot el que repugnava, anava agafat de la mà de la persona que més amava al 

món, el Marc. Moltes vegades vaig voler ser lliure, escapar-me, però no 

d'aquesta manera, mai vaig voler morir, de fet, el que més volia era viure, i 

precisament, era el que menys havia fet. 

No és veritat això que mentre mors et passen per la ment tota la teva vida, però 

sí que et passa el més important, ho sé perquè vaig veure la mirada brillant de la 



mare, les abraçades del pare, el somriure dolç de la meva germana i la paella de 

l'àvia, però a ell no, el Marc mai em va passar pel cap, pot ser, mai em va fer del 

tot feliç. Quina llàstima que hagi sigut ell qui m'hagi fet perdre en uns segons tot 

el que realment estimo, quina llàstima, que gràcies a ell, els meus pares hagin 

d'enterrar una filla, quina llàstima que les meves amigues s'hi hagin de sentir 

culpables, quina llàstima perquè mai li podré fer més petons a la meva germana 

petita, quina llàstima, perquè ja sóc una més a la llista infinita de dones mortes. 

I de cop, tranquil·litat, silenci, somnis trencats, i per fi, la mort. I vaig adonar-me, 

que em vaig haver d'anar des del principi, perquè tot i que els primers mesos van 

ser idíl·lics, preciosos, quasi perfectes, la relació es va tornar inestable, tòxica, 

perquè feia mal, no només els seus cops i les seves pallisses, em feien mal les 

seves paraules, els insults, les amanses... ell, ell sencer em feia mal. El meu 

interior es va voler allunyar, però no podia, i ell ho sabia i és a aprofitar, perquè 

sabia que la vida sense ell no em convenia. I vaig entendre que l'amor no ha de 

fer mal, t'ha de sanar, fer-te feliç, ha de fer-te tocar el cel amb les mans, ha de 

fer-te lliure i jo mai ho vaig ser, de fet, jo mateixa em vaig sotmetre a estar lligada, 

sotmesa a ell. I vaig aprendre que l'amor no mata, l'amor no fa mal, fa mal la 

persona que t'ho fa sentir. 

Així que noia, sigues valenta, lluita per la teva mare, per la teva germana, per 

aquella noia que mai va arribar casa, per elles, lluita per elles i per tu. 

 

35 ANYS DESPRÉS 

Vaig acabar d'escriure i vaig enviar el correu a l'editorial, volia que el meu escrit 

sigues un mini relat del seu pròxim èxit titulat "dones valentes". Abans d'anar-

me'n a dormir vaig rebre el correu "Senyora Martínez, l'esperem demà a les 9 del 

matí a les nostres instal·lacions". Genial!, vaig pensar. 

Vaig arribar 32 minuts abans de l'hora acordada, em suaven les mans i em 

tremolava tot el cos. A les nou en punt, el director va obrir la porta i em va buscar 

amb la mirada, semblava un bon tipus, quina sort, tenia el pressentiment que 

seria un noi antipàtic i sense sentiments que no trigaria a tirar-me el meu treball 

a la cara, però res d'això, crec que ja estava una mica més relaxada. Vaig entrar 



al despatx i vaig tancar la porta rere meu, ell, el tal Aleix, ja estava assegut a la 

seva cadira de directiu. Va obrir el meu correu i va començar a llegir el meu relat 

en veu alta " Potser, aquesta no sigui la millor història que llegeixes, pot ser que 

ni tan sols t'agradi..." va acabar amb un somriure. 

- Tens una bona imaginació. 

- No, aquesta història no és inventada, res d'això, aquesta és la història de 

la meva tieta Anna. 

- Oh, entenc, ho sento, va haver de ser difícil. I perquè vas decidir enviar-

la? 

- Crec que s'ha de saber la seva història, per totes aquelles dones que com 

ella, ja no estan, per totes les històries que mai se sabran. Crec que és un 

homenatge a totes aquelles dones que van cremar a la foguera, per totes 

les que van lluitar perquè ara mateix, jo pugui estar aquí, presentant el 

meu treball a una de les editorials més famoses del país, per les primeres 

que van sortir al carrer perquè les seves filles poguessin ser lliures, perquè 

s'ho devem. L'escric, perquè cap altra dona es vegi condemnada a repetir 

la història de la meva tieta, perquè com ella, vull que totes puguem ser qui 

som sense por, perquè vull que puguem sortir al carrer sense dir-li a les 

nostres mares “m’estan seguint, pot ser no arribo”, o haguem de passar 

la ubicació pel grup de la família, perquè no vull cap pare hagi d'enterrar 

a la seva filla, o hagin de plorar cada dia la seva desaparició, perquè ser 

dona no ha d'implicar debilitat, sinó orgull. Perquè potser, algun dia, ja no 

faltarà cap. 

- Contractada. 
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