
L’ INICI D’UN NOU AMOR 

La Cristina conduïa per l’autopista camí de Calonge. Havia sortit molt d’hora, però no 

volia fer tard. Si calia ja s’aturaria una mica abans del lloc on havia quedat. 

 El seu cap no parava de pensar. La música de la ràdio sonava però ella no parava atenció. 

Aquella nit havia dormit poc. Estava una mica nerviosa, però a l’hora tenia ganes que 

fossin les deu del matí. Feia tres mesos que coneixia al Jordi, des del desembre. De fet 

podia dir que feia tres mesos que parlava amb en ell, perquè presencialment no s’havien 

conegut. S’escrivien cada dia, sabien moltes coses un de l’altre, passat un temps havien 

tingut llargues converses telefòniques, i  finalment feia dues setmanes que ella havia 

accedit a fer alguna videotrucada. Tenia por que es trenqués el misteri, però sobretot 

estava espantada. No volia tornar a patir. En Roger li havia fet molt mal, i no volia tornar 

a sentir-se traïda. Però era jove, només tenia trenta-quatre anys, i després d’uns mesos de 

dol  i  solitud, amb les restriccions per culpa del  coronavirus es va decidir a conèixer a 

nois per les xarxes socials. Portava tants anys amb en Roger, no sabia com conèixer nova 

gent. I aquell primer  dissabte de  març sense confinament comarcal, no sabia com, estava 

conduint cap a Calonge, l’estimat poble del Jordi. Ell havia insistit tant que havia d’anar 

a Calonge. Volia passejar plegats entre vinyes, masos i oliveres, gaudir dels paisatges de 

colors de primavera, caçar espàrrecs. Li havia dit que hauria de venir molts dissabtes o si 

volia molts caps de setmana, per poder ensenyar-li tots els camins dels boscos, contemplar 

els camps, veure les vistes des de diferents puigs. Segons en Jordi calia veure com 

variaven els paisatges en cada estació de l’any, per poder apreciar la varietat de la seva 

bellesa. També volia portar-la a Sant Antoni, pel seu passeig, li deia que segur que 

quedaria meravellada fent el camí de Ronda i descobrint  les petites cales.  En Jordi 

parlava amb tant d’orgull de la terra on sempre havia viscut. Tenir mar i muntanya a 

l’abast era realment un privilegi. 

La Cristina va sortir de l’autopista, no era barat el peatge, però en Jordi li havia dit que a 

l’agost ja no es pagaria. Va agafar l’autovia. Semblava que faria bon dia... Era curiós que 

en Jordi visqués a Calonge. Recordava quan ella hi havia anat amb en Roger, el que havia 

estat el seu marit, la Carla i l’Arnau. Era mitjans de setembre del 2019, i tots quatre havien 

anat a passar el cap de setmana a Platja d’Aro. Quantes vacances, escapades i sopars dels 

quatre, i ni l’Arnau ni ella havien mai sospitat que en Roger i la Carla, les seves parelles, 

els enganyaven. Mai van esbrinar des de quan durava aquella relació amagada. La 

pandèmia i el confinament del 2020 finalment els va delatar. L’Arnau,  volia seguir tenint 



amistat amb ella i potser fins i tot una relació, segurament per despit. Però la Cristina  

preferia fer fora de la seva vida per sempre més a tots tres.  

La Cristina recordava aquella tarda de setembre els quatre a Calonge. Ella havia llegit que 

feien la Festa de la Verema, i havia insistit en anar-hi i fugir de la tarda de botigues que 

volia fer la Carla. Realment els amics des de la infantesa eren ells dos, elles dues es van 

veure obligades a ser amigues, però tenien una bona relació, fins que es va descobrir 

l’engany 

Calonge li havia semblat un poblet encantador. El nucli antic era molt bonic, les cases de 

pedra, l’església. Tenia un castell imponent, li hagués agradat poder-hi entrar. Al pati 

d’Armes feien el pregó.  Després dels parlaments va començar el tast de vins de tres 

cellers i un concert d’una banda jazz. Tothom estava content, el vi sempre dona alegria. 

Van parlar amb uns senyors del poble. Els van dir que per l’estiu feien concerts allà, i que 

per Nadal feien un pessebre vivent preciós al voltant del castell. Per Setmana Santa hi 

feien un Mercat Medieval molt animat que venia molta gent a visitar. Hi havia un ambient 

molt maco. No calia pagar res per tastar els vins, i la Carla estava encantada de beure de 

manera gratuïta. No parava de repetir que quina bona idea havia tingut.  

Acabat el concert, van anar a la  plaça Major. Era preciosa, la Cristina recordava les seves 

façanes amb unes pintures murals en les quals es veien diferents persones als balcons. 

Eren unes pintures de colors animats d’un estil que no havia vist mai, molt originals. Els 

van dir que eren persones representatives de la vila. La Cristina recordava haver conversat 

amb varis calongins, era agradable estar aquella tarda a la Festa de la Verema. Actuava 

un quartet de jazz que realment tocava molt bé, i hi havia parades d’altres cellers que 

oferien tastar els seus vins. Aquell vespre no hi havia problemes de cap mena, la 

combinació de vi i música l’havia fet desconnectar. La Carla reia molt, tot li feia gràcia,  

el vi li havia pujat al cap, i en Jordi se la mirava, i la Cristina no va saber el significat 

d’aquella mirada fins passats uns mesos. 

El cotxe de la Cristina s’acostava a Calonge. Estava nerviosa, com aniria el primer 

contacte amb en Jordi? Acabaria ella anant a viure a Calonge? Notava un formigueig pel 

cos. Tenia la sensació que aquell seria un dia important a la seva vida. 


