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                                                   AMOR PRECIPITAT

Des del seu seient escoltava com les gotes es precipitaven una darrere de l'altra. Va alçar 

el cap del llibre que estaba llegint i va mirar per la finestra. Generalment, a la gent no li 

agradaven els dies grisos. No era el seu cas. A ella, fins i tot, li semblaven romàntics. Però

clar, tot li pareixia romàntic, o això deien les seves amigues. Totes elles tenien novios o 

derivats. En canvi, Ainara tenia 16 anys i mai s'havia enamorat, ni tan sols havia bessat a 

un xic. Marta sempre li deia que no s'obsesionara amb el tema del amor, que arribaria 

quan haguera d'arribar. Era molt fàcil dir-lo.

Suspirant, va alçar-se de la cadira i va deixar el llibre al seu lloc. No es deixaria guiar per 

pensaments negatius. Era una xica optimista que no perdia mai el somriure, o almenys 

això intentava. Va tancar la gran porta de fusta de la biblioteca i l'olor a pluja i fang la va 

embolicar. En eixe moment va vore que un autobús arribava a la parada que es trobava a 

uns metres de distància. Va començar a baixar les escales mullades corrent i, com era 

d'esperar, va caure rodant. Es va portar la mà al turmell adolorit mentre veia com l'autobús

se n'anava. Genial. 

-Estàs bé?- El so d'una veu darrere d'ella la va sobresaltar. Estava tan concentrada en no 

posar-se a plorar que no s'havia adonat que un xic s'havia apropat. Quan aquest li va 

oferir una mà va fer un esforç més gran encara per que no se li escaparen les llàgrimes. 

-Sí, però he perdut el bus.-Va dir amb veu temblorosa. La veritat es que no estava bé. El 

turmell li dolia molt i damunt sentia una vergonya enorme de que aquell desconegut 

l'haguera vist en eixa situació.

Va acceptar la mà del xic però no va poder evitar que se li escapara un crit al recolçar el 

pes del seu cos sobre el peu. Les cames li feien figa. El xic la va ajudar a sentar-se a un 

peldany.



Es va alçar el pantaló i va comprobar que el seu turmell triplicava el seu tamany habitual.

-No té bona pinta.-Va mirar-la amb llàstima. Ara que podia vore-lo bé, havia de reconèixer 

que era molt guapo. Seria de la seva edat, o tal vegada tinguera un parell d'anys més, 

com a molt. De sobte no li va parèixer una escena tan lamentable. Es sentia com a una de

eixes còmedies romàntiques que tant li agradaven.

-Podria haver sigut pitjor. Podria haver sigut hui el meu aniversari. Una cama trencada i 

una escaiola serien uns regals horribles.-El xic va esclatar a riure. Estava sorprés per 

l'optimisme de la xica. 

-Estic d'acord. Em dic Fede.-Va oferir-le la mà per segona vegada.

-Jo sóc Ainara.-Va apretar-li la mà i va quedar atrapada als seus càlids ulls verds.

-Encantat de conèixer-te, Ainara.-Ell també s'havia quedat embobat mirant-la i li va 

somriure. I eixe somriure va ser el principi del fi. Un somriure que habria passat 

desapercebut per a qualsevol persona, però no per a Ainara. No per a una xica inocent 

que estava desitjant trobar l'amor. Sabia que no podia precipitar-se, que pot ser l'havia 

idealitzat massa, però poc l'importava en aquell moment. I així, sota la pluja, Ainara va ser

víctima d'un somriure que cambiaria la seua vida per a sempre.

No van tardar molt en començar a eixir. Ainara sentia que vivia un somni: la primera 

sortida junts, el primer petó, el moment en que li va presentar les seues amigues, la 

primera baralla... Sempre que recordava un d'aquests moments se li dibuixava un 

somriure de 'tonta', com deia la mare. Però no podia evitar-ho. Estava feliç. Per suposat 

no recordava la primera batalla amb una estima especial, però les parelles discuteixen i 

sabia que havia sigut culpa seua. Volia eixir de festa amb una falda massa curta i, al 

principi, es va enfadar amb Fede quan li digué que no podia sortir així. Però estava clar 

que se'l deia pel seu bé i es va canviar. 

Un dia que Marta la va convidar a sa casa li va dir que Fede tenia comportaments que no 

eren normals, que havia parlat amb les demés i totes pensaven igual. Havia de deixar-lo. 



Va sortir de casa de Marta donant una portada. No podia entendre per què les seves 

amigues deien eixes coses. Era feliç amb Fede. Sí que era una mica gelós i s'enfadava 

molt, però com tothom. L'imporant era que ell la estimava i ella l'estimava a ell. 

Portava un mes sense vore a cap amiga. Se sentia mal i volia arreglar les coses. Fede li 

deia que semlava tonta, que fera noves amigues perque de tota manera eixes mai l'havien

agradat, es ficaven molt en la seua relació. La seua mare estava preocupada perque tenia

ulleres i estava aprimant-se massa. Fede assegurava que era una exagerada i que ell la 

veia molt guapa. Però era evident que l'optimisme i la llum que que havia irradiat Ainara 

tota la seua vida, van anar apagant-se. Solament eixia de casa quan Fede volia sortir amb

ella, només li escriba missatges a ell perque sabia que no li agradava que parlara amb 

més xics. Ja no reia, ni cantava. Havia deixat de fer moltes coses que li agradaven. I ni 

s'havia adonat.

Una vesprada va passar per davant de la biblioteca. No havia tornat des que va conèixer 

Fede. Es va preguntar per què no havia tornat i es va mirar el turmell. Feia temps que 

havia sanat, però allí aturada, davant del lloc on havia començat tot, es va donar compte 

que el mal del turmell només havia sigut l'inici de tot. El dolor que va sentir al turmell 

aquell dia no era res amb el que sentia en eixe moment al cor. Va esclatar a plorar perque 

no volia admetre que Fede li feia mal, però no podia seguir així. Això no era amor.  Ara ho 

sabia.


