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SENSACIONS
No hi ha gaire bé ningú a la platja. El sol em crema l’esquena, he passat una
estona agradable estirada a la sorra, però ara ja tinc massa calor.
M’aixeco decidida i vaig cap a l’aigua. Ara tinc fred, tota la pell se m’eriça quan
tot just les puntes dels dits dels peus em toquen l’aigua freda que va i ve en
cada onada. Em decideixo a fer un pas més, ja tots els peus dins l’aigua, a
l’alçada dels turmells trenquen les petites ones que arriben a la vora del mar.
Ja no tinc fred. Els peus i tot el cos em van agafant temperatura. Continuo
caminant endins, ara més decidida. El sol escalfa. Em cabusso sencera i
l’aigua em llisca per tota la pell. Estic molt bé, activa i relaxada alhora, suro
damunt l’aigua fent el mort amb els ulls tancats. Respiro tranquil·la i em deixo
acaronar pel moviment de l’aigua. Obro els ulls i m’enlluerno uns instants,
només veig el cel blau i lluent, sense cap núvol. La pell de la cara em tiba, noto
la sal que s’asseca i em sala la pell. M’enfonso.
Els sons s’esmorteeixen i noto els meus cabells llargs en moviment conjunt
amb les onades que em freguen la cara. Els aparto amb les mans i noto les
puntes dels dits arrugades. Ja tinc ganes de sortir.
Em poso de peus i camino sobre la sorra sota l’aigua. Les onades m’empenyen
suaument i m’ajuden a sortir. Arribo a la sorra seca que s’enganxa als meus
peus mullats. Corre l’aire i sento un calfred per tot el cos. Em tapo amb la
tovallola i em sento a la sorra. Escolto les onades com trenquen i els nens que
juguen. Em quedo quieta, mirant l’horitzó, i penso i gaudeixo de totes aquestes
sensacions.
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