
Hola,  

M’agradaria saber què és el que a les persones com tu us passa pel cap quan, veient la 

vostra buida vida, decidiu jugar amb la dels altres. 

Suposo que amb aquesta introducció deus deduir qui sóc, o bé col·lecciones més 

víctimes com jo?  

Sincerament, no tinc clar si estic fent bé escrivint-te aquesta carta. Només vull que 

sàpigues que no ho faig ni per tu ni per mi, sinó per les properes noies a les que puguis 

fer trontollar la seva vida. Tot el maltractament i assetjament que jo he rebut per part 

teva, no vull que el pateixi ningú més. 

M’hagués agradat que, per un dia, només un, haguessis viscut algun dels moments que 

jo he passat al teu costat en els darrers dos anys. La impotència m’envaïa cada vegada 

que et veia i la inseguretat em dominava quan em miraves i em parlaves.  

Tu sabies que jo provenia d’una escola on la gent ja s’havia rigut de mi, t’havia explicat 

tot el mal que aquells companys m’havien fet i que vaig necessitar ajuda professional 

per superar-ho i passar pàgina. T’havia parlat mil cops sobre el tema,  i justament m’has 

fet reviure allò que tant volia oblidar durant dos anys més de la meva vida. Per què? 

Què és el que t’ha impulsat a fer-ho? No necessito cap “ho sento” ni “perdó”, necessito 

respostes, vull saber per què me l’has jugat d’aquesta manera si érem tan amics. 

Un dia, vaig estar a punt d’enfrontar-me a tu i preguntar-te què és el que vaig fer o faig 

malament, ja que si a la primària i a la secundària m’havia passat el mateix, potser 

hauria estat tot per culpa meva. Per sort, un amic que no et fa falta saber el seu nom, em 

va fer entrar en raó, i em va aclarir que l’únic culpable de tot això eres tu. 

No t’estimes a tu mateix, i això fa que tampoc ho facis als del teu voltant , aconseguint 

així fer-los mal.  

Sincerament, penso que aquest problema l’hauries de treballar, jo gaudia molt de les 

estones amb tu quan teníem aquella amistat profunda. Però, de cop, no sé si vas tenir 

algun problema extern o et van explicar alguna cosa equívoca de mi, la nostra relació va 

canviar de manera immediata, i per mi afrontar allò no va ser bufar i fer ampolles. Vas 

començar a mirar-me per damunt de les espatlles davant dels amics, i després a 

convèncer-me que tot era una broma. Al principi sí que et vaig fer cas, ho reconec, però 

després de mesos, quan cada dia era el mateix, ja vaig veure que tot era qüestió 

d’interessos. Aconseguies més popularitat davant de la gent, i després venies a consolar-

me per seguir tenint-me mitjanament contenta.  

Quan explico aquesta història em sento molt utilitzada i impotent. Com no ho vaig 

poder veure des d’un principi? Estic farta de que la gent em vegi com un objectiu fàcil 

de manipular, i m’agradaria no percebre aquesta imatge de mi mateixa. La meva 

autoestima queia cada vegada més, tot i que crec que més baixa no podia estar. 



Vosaltres, els manipuladors, us penseu que això que feu a les víctimes no té 

conseqüències per a elles, i aneu molt equivocats. Jo cada dia d’aquells dos terrorífics 

anys arribava a casa i plorava sense consol. Quan, per fi, veia la meva mare, li explicava 

què m’havia passat aquell dia, que em feia estar trista. El cas és que jo no volia estar 

sempre explicant el mateix. Cada dia era igual, acabava i començava igual que 

l’anterior. Finalment, vaig acabar ocultant-li, i com a ella, a la meva amiga Cristina, la 

única que m’ha entès des del primer minut que vaig parlar amb ella a primer d’ESO. 

Vaig afrontar tot això completament sola, i no pots arribar a saber com de dur ha estat. 

M’has fet sentir igual que un objecte. Percebia la teva falsedat cada cop que et veia 

entrar per la porta de l’aula 115 i li xocaves la mà al teu amiguet. Era tot tan surrealista! 

Jo et considerava un amic, més fins i tot, et veia com el germà que mai havia tingut; 

però vas abusar d’aquesta confiança, i això dol molt. 

M’han arribat veus que em diuen que vols intentar arreglar-ho amb mi. Suposo que per 

això t’estic escrivint la carta, ben bé no ho sé; però si que et vull deixar clar que, com 

t’he dit a l’inici, a mi un “ho sento” no em serveix. Necessito que em demostris que 

tornes a ser tu, aquell magnífic noi que parlava sempre amb aquell to d’ironia que, odio 

admetre-ho, em va enamorar. Ara deus estar pensant, jo? T’agradava jo? Doncs sí, si 

t’interessa saber-ho, sí. Sempre que et veia sentia unes pessigolles a la panxa i em 

tremolaven les mans com si estiguéssim a tres graus sota zero. Ara, tu tranquil que, he 

perdut tot l’interès. 

La nostra amistat era una de les millors que he tingut en tota la meva vida, però, qui 

estima no fa mal, i tu ja m’ho has demostrat tot. Si vols en podem parlar, podem 

aconseguir arreglar-ho i ser companys, però, em sap greu, jo no puc tornar a confiar en 

tu, m’has traït totalment.  

Ja he recuperat forces per escriure això. Ara, refaré la meva vida escollint be els amics i 

deixant de banda els que no m’interessen. 

Espero que la meva sinceritat t’hagi aclarit ja tots els meus sentiments, ja siguin cap a tu 

o cap a les coses que m’has fet. Entenc que ara vulguis canviar i començar de nou, 

tothom ho pot fer, però a hores d’ara, res seria igual entre nosaltres.  

Tot i així t’ho torno a repetir, si algun dia vols que ens trobem i ens escoltem l’un a 

l’altre, em truques, no tinc cap problema. 

Ens veiem a la fi de l’estiu, o quan vulguis quedar, és clar. 

Records i fins aviat. 

 

Amanita. 

 


