
 

FULL DEL MEU DIARI: 

Aquesta nit gairebé no he dormit. Donava voltes al llit i les hores no passaven mai. Creia que 
alguna cosa estava a punt de succeir.  
En un cert instant, els meus ulls s´han tancat, i ja no recordo res més.  
En despertar de nou, ja era de dia. He obert la finestra i el fred matí ha omplert tota l´habitació. 
Fora, el cel s´ha tornat gris i ha començat a ploure. I de sobte, he sentit tristor.  
Desitjava tant l´arribada d´aquest dia! 

Avui és el primer de març i el principi del “Zilele Babelor”, o dies de les nou ancianes; una per 
cada dia. Diu la tradició que com sigui la teva anciana (Baba), així serà la teva vida al llarg de 
l'any. Tothom suma les dues xifres de la data del seu naixement i el resultat és la seva “Baba”. 
Si el dia és assolellat i calorós, tot l'any serà bo. Si neva o plou, l'any d'aquesta persona serà 
trist. En aquesta època de l´any el temps és molt variable, el que fa que el resultat sigui sempre 
una sorpresa. Jo vaig nèixer un dia 10, així que la meva suma és 1 i la data màgica és avui, 
però el temps per ara sembla no donar-me bons presagis. 

A mig matí han trucat a la porta. He baixat saltant les escales de dues en dues i allà era Tristan, 
tímid com sempre. A la seva mà oberta hi apareixia un Märtisor. Aquestes dues cordes 
entrellaçades, una blanca i una vermella, de les quals penjava un amulet de la sort, representen 
la dualitat, el triomf del bé sobre el mal, de la primavera sobre el cru hivern, del femení i el 
masculí. Per a mi són ara l´esperit de l´amor d´aquest xicot, que estimo fa tant de temps i que 
per primer cop m´ha mirat amb els seus ulls de mel…  
Ell ha posat aquest penjoll al meu vestit, damunt el meu pit, i gairebé cap dels dos hem aixecat 
la vista del terra. No sabíem que més dir i ell ha marxat ràpid. Jo m´he quedat molt sorpresa! 
M´ha semblat que el noi volava damunt les llambordes, i he vist com les seves petjades 
desapareixien carrer avall, gairebé a la plaça principal.   

Ai, les tradicions i els conjurs, la màgia, els somnis i les il·lusions… tot forma part del ritual de la 
vida, i jo, quasi no sé com puc interpretar-ho!  

Al jardí ha començat a esclatar la primavera. Per tot arreu apuntaven les primeres flors.  
Les campanetes blanques treien el cap en mig dels munts de neu que encara quedaven .  
Per fi la natura es despertava, veloç i forta. S´havia acabat el regnat de Bava Dochia, la 
senyora superba del fred, la neu i la foscor. La gent ja fa temps que frisa amb el proper canvi 
d´estació.  

Ara tornen com cada any, les tardes afables, els arbres florits, el cant evocador dels ocells i 
l'amor, omplint-ho tot. 
I jo resto en el llindar de la porta, notant els batecs forts del meu cor i mirant la gent del carrer, 
els seus riures, les seves converses alegres, les corredisses dels joves i dels nens. Tothom 
sembla feliç. La música sona per arreu i els homes corren a comprar el Märtisor per les seves 
estimades. Ara elles, hauran de portar-lo al seu pit fins l´últim dia de març, després la tradició 
diu que el posaran en el primer arbre florit. Jo posaré també el meu, i recordaré de ben segur 
per sempre aquest any de la meva infantesa. 

De sobte tot ha canviat, i el millor encara és per arribar. La primavera anuncia l'estiu: els 
menjars a l'aire lliure amb els amics, els banys al riu, els passeigs a cavall pels camps de blat 
groc, les nits mirant els estels… 
Moltes coses belles de la vida, que jo, tinc tantes ganes d'assaborir!  
Al cel, només resta un petit núvol d'aquell mantell lletós, que hores abans ho embolicava tot.  
I gràcies a un aire suau que arrossega fins i tot els presagis més dolents, surt el sol que jo tant 
desitjava. La resta de l'any serà profitós com mana la tradició!  

Visca la primavera, adéu a l´hivern! 


