
NO TOTHOM TÉ SORT, PERÓ TOTHOM TÉ  SORT DE VIURE-LA 

 

Em vaig llevar com cada matí, la infermera va trucar amb forts cops a la porta, 

em portava l'esmorzar: unes torrades acabes de fer amb melmelada de nabius i 

un suc acabat d'esprémer de taronja. Em vaig incorporar i ella em va col·locar 

la safata a sobre. Vaig començar a menjar mentre la mirava amb atenció. 

Maria, la meva infermera, és una dona jove d'uns vint anys, la seva bellesa no 

és exuberant, més aviat, és aquesta bellesa que tenen les dones boniques. I 

què dir sobre la seva personalitat, és una de les persones més amables i 

divertides que he conegut mai (ja que no he conegut moltes), i per la seva 

forma de tractar-me, sembla haver tractat més d’una vegada nens petits. Vaig 

tenir moltíssima sort que em toqués ella el primer dia que vaig entrar per 

l'hospital, el mateix dia que em van diagnosticar un càncer de pell que em va 

canviar la vida per complet. 

Tot va començar aquell dia d'hivern, encara me'n recordo, va ser el 7 de 

Desembre del 2014, Marina, la meva millor amiga, i jo, anàvem com cada dia 

en bicicleta cap al col·legi. Vam parar un moment a comprar unes galetes de 

xocolata, les típiques Principe i en  reprendre la marxa, vaig ensopegar amb 

una branca i vaig caure, em vaig fer un blau a l'esquena. En aquell instant no li 

vaig fer gran importància però la repercussió va ser terrible. Van passar uns 

dies i en teoria la taca s’ha m'havia d'haver marxat, però en comptes d’això va 

començar a crear-se una mena de piga, bastant gran, com una marca de 

naixement. Vaig anar al metge per informar-me de que es podia tractar. Jo 

estava convençuda que no tenia importància i no calia patir, però després de 

fer-me cinc anàlisis de sang i unes quantes preguntes, em van informar que 

allò que realment tenia era un melanoma, un càncer de pell no molt investigat i 

que tot i ser curable, també podia ser inguarible. Sabia que les coses no 

anaven bé, així que li vaig dir, al metge que es guardés la frase de les 

pel·lícules: “Tenim una mala notícia.” Així que, si realment era molt poc 

probable que fos guarible, vaig pensar el que em succeiria, i el que ja no podia 

tornar a ser: la petita nena d'abans, tan feliç, tan extravertida i amb tantes 

ganes de gaudir la vida plenament a cada instant. 
 



A partir d'aquest dia em van fer diverses sessions de quimioteràpia i diversos 

tacs. A mesura que passaven els dies, el meu càncer s’engrossia. Em sentia 

sola i sense recursos malgrat que tota la meva família em donava suport i els 

meus companys de col·legi em solien venir a visitar. Les visites dels meus 

amics m’alegraven tant, especialment la de la Marina i l’Elena. La Marina em 

visitava més sovint, em tenia més estima, havíem passat la meitat de les 

nostres vides juntes. Ella és una noia de cabells castany ametlla, ulls blaus 

intensos amb una delicada mirada i uns llavis perfilats on sempre es dibuixa un 

bonic somriure. Ella era com la meva mà dreta, sempre m'havia donat suport 

en els meus millors i pitjors moments. I no obstant això, aquest estava sent el 

pitjor dels pitjors. L’Elena tenia una agenda molt atapeïda, ja que tenia 

competicions de dansa. Però em tenia molta estima, atès que havíem passat 

tres anys juntes en la extraescolar de belles arts i ens havíem fet íntimes 

amigues. Era completament diferent, tenia uns ulls immensos color mel i 

encara que tingués algun que altre defecte, era preciosa tal com era. 

Transcorrien les setmanes i els mesos, tot es feia etern i repetitiu. De bon matí, 

després que Maria em portés l'esmorzar al llit, em vestia, i sortia a la terrassa 

de l'hospital, m'asseia al costat de la barana amb el meu iPod, i tancava els 

ulls, era un moment màgic, un moment de tranquil·litat. M'imaginava un camp 

verd, el camp on em solia portar la meva àvia i mentre escoltava la meva cançó 

preferida, "Seguiremos" de Macaco, (em vaig informar de la cançó i es veu que 

és un missatge d'esperança per la conscienciar sobre la importància de la 

investigació sobre la lluita contra el càncer infantil),sentia com aquella música 

d'alguna manera em donava una mica d'esperança. L’Elena després de molt 

temps de no visitar-me, em va fer una visitar i em va portar un llibre, El diari 

d'Anna Frank, com podeu veure m'agrada sentir-me identificada. Aquest, sens 

dubte era el millor moment del dia a dia. Em podia passar hores asseguda allà, 

seguint les tribulacions de la jove jueva. 

Vaig seguir tots els tractaments que em van proposar, vaig intentar lluitar 

encara que cada vegada amb més feblesa, fins que un dia el doctor Martos em 

va dir: 

- Clàudia, malauradament t’he d’informar d'una mala notícia. 

- Què ha passat?- vaig dir jo. -Què estic fent malament? 

- No et posis nerviosa, si et plau, saps que hem fet tot el possible. 



- No ho heu aconseguit ... - vaig dir jo abans que acabés la frase i amb els ulls 

plorosos de tristor i ràbia. 

- Seré directe i precís. 

- Si és que ho sabia ... No ho he superat. 

- És pitjor, segons els resultats ... 

- No t’allarguis o serà pitjor per mi -, ja sabia que anava a dir però el seu deure 

era insistir i va pronunciar la frase: 

- Clàudia, et queden 5 setmanes de vida com a molt. 

Les vuit paraules més dures de la meva vida, encara que ja sabia que passaria, 

tenia una mínima esperança que no passés. No puc ni descriure com em sentia 

en aquell instant, ni com em sento ara. Tenia un dolor al pit que no he a 

aconseguit arrencar-me’l, i sé que moriré sense fer-ho. En escriure el que em 

passarà, em ve por, però no por del que em passarà a mi, sinó por pel tràngol 

que hauran de travessar a les persones a qui jo estimo, por que d’aquí una 

setmana no sigui ningú, ni del seu passat ni del seu futur, ningú. També tenia 

por de si patirien les persones que m’estimen i volen que sigui algú de la seva 

vida, com els meus pares. No vull fer patir als meus pares, són tot el que tinc, el 

més important. Sé que m’estimen i que m’estimaran, però també sé el que els 

he fet patir i sé que patiran. Vull que quan jo ja no hi sigui estiguin lliures de 

problemes i que sàpiguen que jo els vull i sempre els estimaré i que no se 

sentin culpables, perquè no ho són pas. M'agradaria que la situació hagués 

estat a la inversa i aparèixer jo dedicant  unes paraules als meus pares el dia 

de la seva mort, no és que vulgui que es morin, sinó que m'agradaria no morir-

me, i seguir el curs normal de la natura. 

D’ençà aleshores, encara segueixo llegint el llibre d'Anna Frank, ja gairebé ho 

estic acabant, però gràcies a ella he pogut perdre la meva gran por, la por de 

ser oblidada, la por de no ser ningú, ja sé que no he viscut una història com 

ella, però també ho he pogut comparar i posar-me a pensar de la sort que he 

tingut a tenir gent que em dóna suport i de no estar amagada i d’haver tingut 

opcions, malgrat que no hagin sortit bé. Encara que Anna Frank no tingués un 

càncer, va tenir un moment dur, molt dur, i la seva vida no va acabar com es 

mereixia, però va acabar, sense cap motiu, sense ser just, sense un perquè,  

però encara que la seva vida acabés, i fos una nena amb només una llibreta 

per escriure. Havia passat bons moments que ningú podrà repetir, ni saber, de 



la mateixa manere que acabarà la meva vida, escrivint, no perquè la gent vegi 

que dura és la vida, sinó la sort que tenim de viure-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


