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Una altra nit mal acabada. M’he aixecat a les set, ja no podia dormir. El matalàs em 

cremava. Pot ser que depengui dels somnis?.  
 

He somiat que hi havia una inundació: el riu Fluvià, que passa a uns tres cents metres 
de casa, s’havia desbordat com en el 1940. El meu matalàs i jo a sobre seu anàvem sense 
control aigües avall. Jo intentava evitar que el riu se’ns emportés i envers de seguir la corrent 
anar en direcció al Parc, doncs l’aigua s’anava estenen com en l’any 40 i pensava: si arribem 
a l’entrada del carrer de Sant Rafel, ben segur que el nivell de l’aigua serà poc més d’un 
metre i podràs desembarcar del maleït matalàs.  He topat en un parell de plàtans i no estic 
ben segur si he arribat al meu objectiu perquè m’he despertat. Em sol passar: no arribo a 
saber els finals dels meus somnis. 
 

Quan em vaig fer la casa pensava: aquest punt és el suficient elevat perquè en cas 
d’inundació les aigües no hi arribin; i doncs, com és que aquesta nit el matalàs, que deu ser 
d’un material diabòlic i per això flotava, anava aigües avall. Com havíem sortit de casa mentre 
jo dormia?. No s’entén. El que faltava!. Penso que els somnis sempre tenen alguna relació 
amb fets viscuts, siguin de fa molt temps o més recents, tot barrejat. Aquests dies passats al 
balneari de Zestoa va ploure molt i la petita resclosa del riu que passa sota un pas elevat de 
l’edifici, havia desaparegut a causa de la crescuda del riu, m’ho mirava amb interès cada dia. 
 


