
BOGERIA 

 

Una persona camina per la ciutat. Va a poc a poc. S’atura un moment. 
Continua. S’atura de nou. Treu el seu mòbil. No té bateria. Avança uns metres. 
Es deté. Torna enrere. Mira el nom del carrer. No li diu res. No sap on està. De 
fet, ni tan sols té clar d’on ve, ni recorda on vol anar, pràcticament ha oblidat tot 
el que ell és i representa. Si algú el veu no el reconeixeria ja que la seva 
essència s’ha evaporat i ja no l’acompanya. 
 

De cop, la por l’envaeix, es veu sol al carrer i no sap com reaccionar fins que es 
gira i veu aquell edifici. En aquell moment és quan petits i curts flashbacks 
creuen pel seu cap ple d’ansietat. I llavors el reconeix, allà viuen els seus pares 
i en recordar-ho no dubta ni un segon en córrer-hi i picar la porta amb intensitat 
fins que aquesta cedeix i s’obre. No hi ha ningú. La por el torna a envair i un 
calfred li recorre tot el cos. Li arriben més records. Els seus pares pateixen una 
malaltia que els impedeix moure’s, per tant, no poden estar a fora. Què ha 
passat? Evidentment no en té ni idea però està disposat a saber-ho. Revisa 
tota la casa, calaixos, armaris, lavabos, habitacions, caixes, tot el que troba 
davant seu, però tot i així i no troba cap indici del que està passant. Decideix 
deixar de jugar a Sherlock Holmes i demana ajuda. Va cap a la comissaria de 
Policia però no hi ha ningú. No entén perquè, segons l’horari està oberta. Atura 
la mirada i veu un detall; la porta de vidre està trencada i un cop més, aquella 
pregunta li torna al cap: Què ha passat? Es gira i observa el carrer, tot tancat, 
tenint en compte, que és un divendres tardaallò no és normal. La maleïda 
pregunta li comença a ressonar en bucle dins del cap, com si fos una playlist 
amb una única cançó que sona una vegada i una altra. Tots els carrers buits, ni 
un indici de vida humana. 
 

Corre cap a casa dels seus amics i de camí es troba un agent de Policia. 
Comença a vomitar-li tota la informació, les pors i els dubtes que du mentre 
l’agent escriu en una llibreta. Abans que acabi de parlar, li ha lliurat un paper tot 
dient aquestes paraules: “Tingui, una multa per saltar-se el confinament”. En 
aquell moment ho recorda, el virus que ha assaltat el país, els 3 mesos de 
confinament, aquell dia que va rebre la trucada de l’hospital dient que els seus 
pares havien mort. Comença a plorar desconsoladament en adonar-se que 
havia estat com un boig, durant 3 hores, sense recordar res i tot per culpa 
d’aquell confinament. Resignat agafa la multa, dona mitja volta i torna cap a 
casa a tancar-s’hi de nou, esperant el següent atac de bogeria. 
 


