
Carta a qui maltracta 

Estimat desconegut: 

Disculpa’m lector si el meu estil és fred, però ara que veig pròxima la fi de la meva 

tinta, voldria compartir la meva breu biografia. El meu nom és Bic, sóc un bolígraf. 

No tinc dibuixos ni decoracions. Sóc un clàssic i un d’aquells bolígrafs que tan aviat 

escriuen una llista de la compra com una història de dracs i princeses. Jo 

acostumava a passar els dies en una llibreria i, quan vaig perdre l’esperança de ser 

venut, va arribar ella dient: “Em dóna igual, un Bic està bé”. Així va ser com vaig 

acabar en una bossa de plàstic. 

En aquest nou lloc, em sentia acollit, en una habitació petita però amb molta llum i 

en una cantonada al costat de la finestra, una petita taula d’estudi. Allà gastaria la 

major part de la tinta; cada nit la noia m’agafava i, amb mi, escrivia en el seu 

quadern de flors les seves alegries, les seves penes... Vaig saber que la meva 

amiga es deia Emma, era periodista i li encantava sortir amb les seves amigues i 

amb el seu xicot, en Marc. 

Després d’uns mesos de felicitat, va sorgir el primer problema. En Marc va perdre la 

feina. Vaig passar d’escriure la vida de l’Emma a omplir fitxes d’en Marc, que em 

clavava en els currículums sense cap tipus de consideració. Amb cada formulari 

notava la irritació i frustració d’aquell home. Una nit l’Emma va tornar a per mi. La 

seva lletra no era perfecta, les seves paraules eren tristes i alguna cosa començava 

a anar malament. 

No vaig tornar a escoltar la veu de les seves amigues sobre roba, teatre, llibres... ni 

l’afecte de la veu d’en Marc. La seva veu clara i aguda s’ofegava en els crits de ràbia 

d’ell. Les pàgines del quadern es mullaven amb les seves llàgrimes i vaig deixar 

d’escriure aquelles bogeries diàries per dibuixar gargots en els marges dels fulls. 

Però si de veritat vaig témer per ella en alguna ocasió va ser una nit de tardor. No 

vull escriure en aquestes línies el que vaig veure i vaig sentir aquella nit, però li 

asseguro a vostè, lector, que mai oblidaré la sang esquitxant les pàgines d’aquell 

diari.  

Després d’aquella nit tot va quedar estàtic, ni escrivia, ni plorava, ni cridava. La tinta 

es regirava d’angoixa en veure-la en aquest estat. Per sort no va passar molt de 

temps fins que vaig tornar a sentir unes veus conegudes. Unes veus cridaneres, 

però alegres, que van tornar la vida perduda a la meva amiga i van desencadenar un 

remolí que vaig creure haver oblidat. Tot es guardava precipitadament, no importa 

on, no importa com. Entre rialles i aprofitant l'absència del malvat, escapaven com a 

delinqüents, això sí, delinqüents feliços. L’Emma va donar un últim cop d’ull a la 

casa, em va guardar a la bossa al costat del seu raspall de dents i se’n va anar per 

no tornar mai. 

I aquí estic, després de dos mesos, escrivint la meva biografia en un mocador de la 

meva propietària. No puc dir que no vaig ser feliç. He rigut i he plorat amb ella, a 

través de les seves paraules. Ara puc sentir com riu i com crida, però aquest cop 

d’alegria.  

Ella és feliç, i jo amb ella. 

Atentament, 

La tinta 


