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La reunió no ha sortit com esperava. Quina frustració. Els clients exigeixen un canvi 
d’última hora. No estan contents amb l’última proposta. Volen una habitació per cada 
nen, una bugaderia i una habitació de servei. Volen un garatge per a tres cotxes i 
molts armaris. I una piscina calefactada. I una caseta pel gos. 
La simplicitat de projecte en el que he estat treballant els últims mesos els ha semblat 
vulgar. La meva atenció al detall, als espais versàtils i flexibles, els ha sonat massa 
alternatiu, hippy i sense glamour, ha murmurat el client. No han ni volgut sentir els 
resultats de l’estudi del balanç energètic del projecte. Exigeixen una nova proposta la 
setmana que ve.

Necessito aire fresc. Sortir a donar una volta. M’estic acalorant. Noto l’angoixa, el pit 
m’estreny. 

Baixo a per un cafè al Bar Mercè. Un cafè amb llet de soja siusplau, ben calent. 
“Concurs d’il·lustracions de Sant Jordi, envia´ns la teva proposta abans del 18 d’abril!” 
Un cartell llampant, al costat de la caixa, em recorda que ja som a l’Abril. Si tingués 
temps, m’hi presentaria. Des de ben petita la il·lustració ha estat la meva passió. El 
primer glop de cafè té sabor a melancolia. 

Piing. WhatsApp. Els meus pares em recorden que diumenge dinem a casa l’àvia, 
amb tiets i cosins. Em pregunten si vaig sola o acompanyada. Quina calor, crec que la 
Mercè m’ha servit el cafè massa calent. 

Surto a passejar, sense rumb clar. Em poso música i intento abstreure’m. Baixo per 
Aribau. L’Eixample, aquell pla urbanístic brillant projectat per Ildefons Cerdà, s’ha 
convertit en un eixam dens i insalubre. Falten arbres, flors, aire fresc. Manca la llum. 
“Mama, Mama, Mama, paremos la ciudad” entona la Ribogerta. 

Piing. Outlook. Es el meu soci, vol xerrar aquesta tarda sobre el pressupost del 
projecte de Sitges. Els números no surten. No podem pagar les nòmines. Sento com 
l’ansietat conquereix cada petita part del meu cos. Estic temptada d’entrar a l’estanc a 
per un paquet de tabac. Aguanta, Abril. que ja portes un any. Des de l’últim cop que 
vas quedar amb el Pol. 

Giro per Mallorca. Creuo el pas de vianants, esquivant bicis i patinets elèctrics. En 
que s’ha convertit aquesta ciutat.

Piing. Tinder. El noi amb el que he estat xerrant vol anar a prendre una cervesa. Que 
quin dia em va bé, pregunta. “I aviam que passa, i aviam que passa. No se que 
passa” canta la Ribogerta. 

Sento una rialla de fons, una rialla lliure, genuïna. Al pati d’illa hi ha un parc infantil i 
una nena es gronxa. Hi entro. 
Abril, no et gronxis tant fort, que cauràs! Una veu autoritària se sent des d’un dels 
balcons. 
La nena mira al cel, somriu, però no para de gronxar.
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- Quina força tens, sembla que hagis de sortir volant!
La nena riu.
- Sí, m’agradaria volar. Em gronxo fort i m’imagino que volo ben alt, com un ocell. 
Em fixo en ella, té una piga que em resulta familiar. A la galta esquerra, prominent i 
ben definida. 
- He sentit que et cridaven. Quina casualitat, ens diem igual, Abril!
- Els meus pares els agrada la primavera. Diuen que es el moment d’esplendor de 
l’any, un nou inici. Les flors aporten vida i color, deixant enrere l’hivern.
Els seus ulls són grans i foscos, però plens de llum. Em mira i m’analitza, sembla 
interessada per aquesta estranya que ha aparegut al seu petit paradís. 
- I tu, d’on vens? Vens a gronxar-te?
- Estic donant una volta, he tingut un mal dia.
- Pots gronxar-te amb mi, si vols. Prova-ho!
La seva energia s’infecta. 
- D’acord, però només una estona. Que tinc pressa. 
M’assec al gronxador lliure de la seva esquerra. M’impulso i començo a 
balancejar-me, a poc a poc. 
L’Abril somriu, sembla que li agrada la meva companyia. 
- I per què has tingut un mal dia?
- És complicat. 
La nena frena, sembla decebuda.
- Perquè els adults sempre dieu que tot és complicat?
- Bé, no sé. La feina a vegades pot ser dura. Els compromisos i la pressió social, 
també. La càrrega mental i les responsabilitats. Pagar el lloguer a final de mes...
La nena fa una cara de no entendre la meva justificació. Però sembla que li fa gràcia. 
- Jo de gran vull ser il·lustradora. Vull passar-me les hores dibuixant les coses que 
m’agraden. Vull dibuixar totes les flors que existeixen. Les flors blaves, les grogues, 
les liles. I de totes les formes i tipus que es puguin trobar. 
Les seves paraules em fan deixar anar i impulsar-me més fort. Sento l’aire fresc com 
em frega la cara.
- I també vull viatjar pel món i anar dibuixant tot allò diferent. I al tornar a casa vull fer 
una exposició de tots els meus dibuixos de coses exòtiques i desconegudes. 
Em gronxo encara més fort. Noto la sensació de moviment, aquelles pessigolles a la 
panxa just el moment de caure enrere.

Piing. WhatsApp. On ets? Tenim reunió amb l’Ajuntament. El meu soci, merda. Havia 
oblidat aquesta reunió.
  
- Ostres! Haig de marxar, tinc una reunió que no recordava.
Em mira, mig entristida. 
- Si vols venir-te a gronxar un altre dia, jo seré aquí, després de l’escola.
De sobte la cara se li il·lumina encara més, deixa de gronxar-se per remenar la 
motxilla de l’escola. Hi treu un paper i me’l dona.
L’agafo ràpid, distreta repassant mentalment el contingut de la reunió. 
- Gràcies, Abril.
Ella torna a gronxar-se. Mira al cel, els ulls li brillen. No deixa de gronxar, més i més 
amunt. 

03Abrils



Torno caminant pel carrer Mallorca, amb un pas accelerat. Em paro al semàfor en 
vermell, per creuar Aribau. Em veig reflectida en el mirall d’un aparador. La meva piga 
a la galta esquerra ressalta més que mai. Somric. Remeno la butxaca del pantaló per 
obrir el paper, doblegat per la meitat. És el dibuix d’una flor. Mostra com creix, des que 
és una llavor fins que esdevé una flor meravellosa. Sota la seqüencia de petites 
il·lustracions, amb una lletra clarament infantil però amb caràcter, llegeixo “La 
primavera”.

El semàfor es posa verd, però decideixo no creuar. 
Enfilo Aribau avall sense destí, sense mirar enrere imaginant horitzons florits.
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