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Ella

És ella. La veig venir de lluny. A uns cinquanta metres, per 
la mateixa vorera. El pas de vianants em queda massa 
enllà, molts cotxes a molta velocitat, cap possibilitat 

de creuar per evitar-la. Em clava la mirada a quaranta metres. 
Ve de dret en la meva direcció. I tant, si és ella. La veig venir 
de lluny. Va estudiant un somriure a partir dels trenta metres. 
Ningú més per la vorera, ningú per amagar-s’hi darrere i evitar-
la, ningú que entomi l’assalt en lloc meu. A vint metres troba 
el somriure ideal i me’l dedica. La veig venir de lluny. És ella. 
Vestit tres quarts estret, talons inversemblants, braçalets festers, 
mocador sedós al coll, bossa de mà amb una cadena daurada 
per corretja. Deu metres. Pentinat amb reflexos remarcant 
l’ondulat, celles perfilades, maquillatge un punt excessiu, 
ungles de color sang a joc amb els llavis, dents perlades. Tot 
com ahir. Mateix lloc, mateixa hora. La mateixa dona, és ella, 
segur. Mateix estil, diferent vestit, sabates, mocador, braçalets 
diferents, la bossa crec que és la mateixa. La veig venir, m’ho 
tornarà a demanar. No es deu recordar que ahir ja ho va fer. 
Deu demanar-ho a tanta gent al cap del dia que no pot retenir 
totes les cares. Dos metres. Miro endavant, per damunt de 
la seva espatlla. Intento passar de llarg. Un. Em barra el pas. 
Hola, perdona que et molesti. És educada. No em podries pas 
donar un euro, o el que puguis. És per comprar menjar per 
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al meu fill. La mateixa cantarella, la mateixa frase, calcada, 
d’ahir. Ahir vaig butxaquejar neguitós deu segons eterns i li vaig 
allargar mig euro. Ella va dir gràcies tres cops. Molt educada. 
Va marxar repicant talons i braçalets. Avui no li donaré res. No 
m’agrada trobar-me en aquests destrets. Ahir ja li volia dir que 
no. No té aspecte de necessitar un euro per donar de menjar al 
seu fill. És jove, deu tenir uns trenta anys i, per l’aspecte, podria 
treballar en un despatx d’advocats. Per l’aspecte deu guanyar-
se prou bé la vida, si es pot permetre de portar aquesta roba. 
Model diferent d’un dia per l’altre. Ahir ja te’n vaig donar. Ah, 
doncs, si és així, deixa-ho, no pot pas ser, donar dues vegades. 
No ho diu amb rancúnia. És molt educada. No hi ha rancúnia, 
ho diu de debò. Repic de talons i de braçalets. Un metre, dos. 
No sembla pas que ho necessitis. No em puc creure que jo 
hagi dit això. Era la meva veu, sí. Es gira i torna. Perdona. No 
s’acosta del tot. Què has dit. Empipada, però no agressiva. Que 
no sembla pas que ho necessitis. Ho he repetit. Jo. Ho dius 
perquè vaig ben vestida. Sí. Doncs, si no vols donar, no donis, 
però almenys estalvia’t comentaris. Se’n va més de pressa que 
abans. Mig es gira un peu en un clot de la vorera. Deu metres. 
Vint. Tomba la cantonada. Quines penques. Hi ha qui no es pot 
comprar roba nova ni cada dos estius, i aquesta, un modelet 
per a cada dia i té la santa barra de pidolar pel carrer. I m’ha 
anat a tocar a mi dos cops seguits. No sé per què li he hagut de 
dir res. No m’agraden aquestes situacions. Deixen un regust 
aspre, de xarop enganxifós i persistent. Xarop de nens. La 
nena. El regal de la nena, encarregat a la botiga de fa dos dies. 
L’haig d’anar a recollir abans no tregui el cotxe del pàrquing. 
Anar a buscar el cotxe, carregar el regal, que és gros perquè és 
d’aniversari. On vas amb aquesta miserieta de regal, et deia, ha 
de ser un regal maco. Es deu pensar que perquè és la mare ha 

d’encertar-la més en triar els regals. I en tot. Els pares passem 
tots per inútils. Inútils en tot. El dia que se m’ompli la pipa. 
Carregar el regal. Cotxe, carretera, ràdio, vint minuts i a casa. 
Festa d’aniversari. Dotze amiguetes cridaneres convidades, 
mares acompanyants, pares, pocs, un fotimer de regals, menjar 
llençat a carretades, la nena empatxada d’amiguetes i regals 
i pastís i llamins i entrepans de pa de motllo, a dormir sense 
sopar a les deu, i ja farà prou que s’adormi abans de les dotze, 
sempre li passa igual. Això voldrà dir que avui, amb la senyora, 
res de res. Però jo tampoc no estaria d’humor. Estic cansat. 
Estarà cansada. I tinc mal regust. Ella. No me la trauré del cap. 
Quan em fan sentir patètic, em costa de treure-m’ho del cap. 
Què hi farem. No serà res que no pugui esborrar una nit de 
dormir tot d’una tirada. I com que estarem cansats, que ja ho 
he dit, que estarem cansats, i res de res. Demà em llevaré com 
nou. Dissabte. El dissabte m’agrada esmorzar tranquil·lament 
a la cuina llegint el diari. Aniré a comprar el diari i uns quants 
brioixos, i m’asseuré a la cuina i aniré sucant els brioixos al 
cafè amb llet, i quan l’escalforeta em passi coll avall em sentiré 
conciliat amb el món. Res no em deseixirà d’aquesta sensació, 
ni tan sols la notícia de la segona columna de la pàgina de 
successos, que llegiré distretament en veu alta perquè la senti 
la meva dona, feinejant a la vora, perquè m’agrada esgarrifar-la 
amb notícies morboses. La notícia dirà que una prostituta va 
ser trobada morta ahir a la tarda a l’habitació d’una pensió de 
mala mort, amb un total de dinou ferides d’arma blanca, set 
de les quals mortals. Deixaré que la meva dona s’hi esborroni 
i jo passaré directament a la secció d’esports sense acabar de 
llegir la notícia. No sabré que la prostituta assassinada era 
ella. No sabré que es va discutir amb el client que va trobar 
dues cantonades més amunt perquè a l’habitació, en voler-la 
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despullar, li va estripar el vestit, que era el millor dels dos únics 
que es podia posar per buscar clientela. No sabré que ella li 
va dir filldeputaquèfas. No sabré que, abans d’acoltellar-la, el 
client la va apallissar i la va violar brutalment. No sabré que 
el client la va deixar dessagnant-se sobre la moqueta llardosa 
i que abans de marxar va assegurar-se de recuperar els cent 
euros pagats per endavant. No sabré que la policia, enmig del 
bassal de sang, va trobar el moneder obert, buit, i al costat una 
moneda de cinquanta cèntims.

Res no m’espatllarà la sessió de dissabte i brioixos, perquè 
no sabré res. I la vida serà amable.

Imbècils

Benvolgut Sr. Peris,
Li comuniquem que a partir del dia 15 d’agost de 
2012 el límit de la seva targeta Xorro-Card serà 

disminuït a 300 euros de merda. En el cas que vostè, en la 
data esmentada, tingués un saldo disposat per un import 
superior al que li acabem d’assenyalar, el límit assignat anirà 
disminuint progressivament, a mesura que vostè vagi realitzant 
amortitzacions, fins que s’ajusti a la quantitat indicada. La 
quota mensual de 42 euros no es veurà afectada per aquesta 
modificació.

Si no li agraden aquestes noves condicions, li recomanem 
vivament que es prengui una estona per pensar en la 
inconsciència que va mostrar, ara deu fer... què, cinc, sis anys?, 
en contractar alegrement la nostra targeta. En qualsevol cas, 
ens permetem de recordar-li que el límit de crèdit inicial el 
triava vostè (2.500 euros, si no anem errats), i que un cop esgotat 
aquest límit va ser vostè mateix qui per iniciativa pròpia va 
sol·licitar-ne una ampliació de fins a 5.000 euros (esgotat en 
quatre dies, també). I així estem.

Ja deu suposar que el motiu pel qual ens veiem obligats 
a «retallar-li» (acudit fàcil, disculpi) el crèdit són els diversos 
impagaments que ha comès en aquests darrers mesos. Home 


