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Sincerament jo no ho imaginava, ni m’ho esperava, ni amb allò fantasiejava. 

I creia saber-ho, creia saber que aquell text que jo havia escrit feia ja 4 mesos i 7 dies, 
era pura hipocresia imaginativa pintada de negre sobre blanc per a així parèixer més 
innocent i indolent. Jo confiava plenament en el meu fracàs. 

Així doncs, eixe dissabte 7 de juny de 2014, malgrat haver estat convocada a la 
celebració del “VIII Certamen Literari El Vedat” associació de veïns que tindria lloc al 
conservatori de música de Torrent, jo no pensava, ni volia, ni desitjava, ni necessitava 
anar.  

Però com anava a consentir el destí que jo no acudira a tal acte i no tinguera ni un 
mínim picor de remordiment? Aleshores arribà l’ajuda de l’atzar de la mà de la seua 
íntima companya anomenada casualitat, i és que cert home professor d’història i 
geografia, amant de la realitat i ferm creient de l’espontaneïtat, va decidir, a falta de 
mitja hora per al gran esdeveniment, comunicar i lamentar càlidament, càndidament i 
per via electrònica la seua absència. 

Cinc minuts després em trobava jo ja sumant les matrícules del cotxes camí de Torrent, 
esperat tenir un lleu accident, o senzillament alguna cosa que de forma clara m’acabara 
d’assegurar un fracàs que ja imaginava assegurat. No obstant això vaig arribar al meu 
destí, sana, salva i feliçment impuntual. 

L’auditori era gran i espaiós, i negava tota possibilitat de morir ofegat o xafat.  

I tot va començar. Eloqüents contacontes que improvisaven acudits ocurrents; joves 
arpistes, de trèmules i tímides mans, però amb grans talents que envejar; adorables 
xiquets que dansaven d’un costat a altre de l’escenari amb barrets sensacionals, i veus 
harmònicament desafinants... i tot allò fent més amè un ambient que en un primeríssim 
principi es respirava llunyà i crític, que a la fi es va convertir en càlid, comprensiu i 
familiar. 

Així, pot ser ràpid i massa fugaç va ocórrer el que per a mi era il·lusòriament 
impensable. Baixava jo cautelosa unes escales que creia, no volia baixar, després 
d’haver escoltat el títol del text que pensava, no desitjava escoltar. Fins que hi vaig 
aguaitar diversió i curiositat als meus passos. I en eixe moment pujava jo ja unes escales 
que sabia que sí volia pujar, i rebia a continuació un premi que, en aquell moment, em 
vaig adonar necessitava rebre. 

No sé jo si això és triomfar, el cas és que no vaig fracassar. 

Vaig errar en pensar que erraria. 

Per això, confieu, us pregue, en la casualitat, que prou per nosaltres ha fet, i deixeu de 
cridar-la casualitat, que no s’ho mereix, anomenen-la Realitat. 

 


