
Parlant amb somnis 
 
Avui m’ha tornat a passar. Feia moltes nits que no em passava i em sento feliç.  T’he somiat 
com es somia la realitat que ja no hi és. Tocant-te, amb la teva veu, amb el teu riure que 
encara sento i espero no oblidar mai. M’he despertat amb aquella sensació de dubte, de 
somni o realitat, però amb tu em dura uns segons molt breus. De seguida arriba el cap per 
dir-me, que només pot ser un somni. Però tot i això, m’he sentit feliç. T’ho he pogut explicar 
encara que sigui en somnis.  
 
Em faltes. Em faltes molt. Ets de les primeres persones a qui vull explicar el que em passa 
últimament. El  2020 també va tenir coses bones. I en vindran moltes més. Moltes més 
estones que voldré compartir amb tu. Confessions, secrets, noticies i alegries que amb tu es 
multiplicaven ràpid. I no podré. Tan debò, pugui explicar-t’ho sempre tot, encara que sigui 
de nit, somiant-te.  
 
En un món convertit en aparador, on tot el que fem es ven a través d’una pantalla amb el 
nostre perfil i la nostra vida. On obrim finestres per entrar a la vida de la gent, tafanejar, 
criticar i envejar. En un món on totes hem de ser felices, o no som. On tot el que has de 
compartir és el teu al·lucinant viatge en temps de pandèmia, la teva parella, la quantitat 
d’amigues que tens o el boníssim esmorzar que t’has fet en aquell lloc de moda. En aquest 
món no hi ha lloc per la pena, ni la tristesa ni el dol. I com que no li deixem un lloc al dol, el 
dol es queda. I es pot fer gros. I més pesat. I més cru. I més dur. Un buit que pesa. L’únic buit 
que pesa.  
 
Sé que no em sents, sé que no saps el que t’explico però no puc ni vull deixar de fer-ho. 
Perquè la teva vida es va acabar massa aviat però jo vull seguir tenint-te present a la meva. I 
si és cert que no morim del tot fins que no som oblidades, et queda tota la meva vida per 
seguir present i compartint, encara que sigui retrobant-nos en somnis.  
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