
AMOR ÉS SINÓNIM DE DESTÍ 

No és fàcil ser un Cupit encobert a La Terra, sobretot si ets l’àngel 
guardià d’algú a la vegada. Aquest és el meu cas, i també el d’en 
Nacho, un agricultor bastant pobre, pobret. 

Tot i això ens les apanyem per viure tranquil·lament al camp, sense 
cap molèstia. Però no tot és tan normal. El Nacho fa setmanes, mesos 
que no pot viure bé amb tanta feina i tant d’esforç. Per això, he 
decidit que necessita un cop de sort, en molts sentits, també en 
l’amor. El Nacho és molt solitari, però no per culpa seva. De fet, jo 
estic encobert com el seu germà. Ahir mateix, vaig fer un truc dels 
meus i ara anirà a un programa on el premi pel guanyador és un mes 
de vacances a la Costa Brava, amb totes les despeses pagades. 

-He guanyat, HE GUANYAT EL PRIMER PREMI!, M’HAS 
ESCOLTAT, RAFA? ENS EN ANEM DE VACANCES A LA COSTA 

BRAVA! 
-No, TU te’n vas de vacances. 
-Què? 
-El premi és per una persona, jo no hi aniré, però felicitats 
germanet, ho has aconseguit. 

<<UN MES DESPRÉS>> 
-Doncs ja estem a l’aeroport, i el teu avió és el següent. 
-Suposo que m’anirà bé tenir vacances. 

Jo, en realitat, si que me n’aniré amb ell, però com un àngel, i 
controlaré la  situació. Ara mateix és l’oportunitat perfecta per fer 
això. 



-Disculpa, és aquesta la butaca número 36? 
-Sí. 
-Soc la Maria. 
-Jo soc en Nacho-. 

I així, ja tinc la primera part del pla feta, ara s’ha de donar una altra 
“casualitat” de les meves. En resum, van arribar a Barcelona, en 
Nacho va agafar un taxi fins a Lloret de Mar i es va allotjar a l’hotel 
del Mar. Una vegada allà es anar a la seva habitació, es va tombar all 
llit i va descansar una estona. Més tard, va baixar a recepció per 
recollir les seves maletes i allà es va trobar de nou amb la Maria. Van 
parlar una estona i, finalment, en Nacho la va convidar a sortir. Van 
anar a la platja de Lloret a veure la Dona Marinera i la posta de sol i 
ara sí que sí, es van donar el primer petó. Un petó etern.


