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Em  dic  Paqui,  però  això  no  t’interessa  pas.  Quan  et 
plantes  davant  meu,  trontollant  i  amb  els  ulls 
entretancats,  el  que  vols  saber  és  si  sóc  la  noia  del 
supermercat.  Et  sento  perfectament  malgrat  la  música 
que retruny pertot. Tot i així, faig veure que no t’he entès. 
El  cubata  d’abans  m’ha  contagiat  una  desimboltura 
càlida i molsosa i faig veure que no t’he entès. Vull que 
t’hi  apropis  una  mica  més  i  m’ho  tornis  a  preguntar, 
aquest cop a cau d’orella.  I tu t’hi apropes. Fas un gest 
de contrarietat i t’acotxes.  La teva cara és a tocar de la 
meva.  Si  volgués,  podria  fer-te  un  petó  als  llavis  ara 
mateix.  Però em reprimeixo.  Em conformo amb la teva 
proximitat mentre em fas la pregunta de nou. Que si sóc 
la  noia  del  supermercat,  dius  amb  veu  pastosa, 
arrossegant-ne  les  síl·labes  i  enfilant-les  en  una  sola 
paraula. No em fa res que l’alè et puti a tabac i alcohol. 
Et miro als ulls i et contesto que sí, que sóc la noia del  
supermercat. I somric. Pensar que t’has fixat en mi quan 
hi has anat a comprar, pensar que aquell desinterès amb 
què em miraves era postís, em fa sentir especial. I estar 
amb tu, aquí, ara, encara més. Si fos per mi m’estaria en 
aquesta  posició  –jo  asseguda  en  un  puf  i  tu  a  la 
gatzoneta enfront meu– durant hores. Però tu no penses 
el mateix. Tot d’una, em preguntes si em ve de gust anar 
a algun lloc més tranquil. La teva proposició m’agafa de 
sorpresa i no sé què dir. Miro el rellotge.  Són quarts de 
sis. Falta poc perquè els altaveus emmudeixin i els llums 
deixin de giravoltar. Per guanyar temps, rastrejo el local 
amb la mirada, però no sóc capaç de localizar la Yessi i 
la Jenny. L’última vegada que les he vistes eren a la pista 
de  ball,  en  plena  acció.  L’una  refregava  el  cul  contra 
l’entrecuix  d’un  paio  al  ritme  de  la  música  i  l’altra  es 
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morrejava amb el seu col·lega. No semblaven tenir gaire 
pressa per marxar.  De tan concentrades com estaven, 
segur que ni recordaven que hi havíem vingut les tres 
juntes. No seria el primer cop. Més d’una nit m’han deixat 
a l’estacada i he hagut de tornar a casa amb taxi. Però 
això,  avui,  no  passarà.  I  em  repeteixo  que,  si  no 
reacciono  de  seguida,  tocaràs  el  dos.  Així  és  que 
contesto  que  sí.  Accepto  acompanyar-te  perquè  sóc 
conscient que mai no em demanaràs, per exemple, ei, 
què et sembla si quedem diumenge al matí per anar a la 
platja?  En cap moment no et passarà pel cap, ni boig. 
Perquè, a qui se li acudiria exhibir-me en bikini? A ningú. 
És lògic: esdevindries la riota dels banyistes. Aquesta és, 
per tant, l’única ocasió que se’m presentarà. I no estic 
disposada a desaprofitar-la. O sigui que contesto que sí i 
m’aixeco d’un bot i  et segueixo esquivant tota aquesta 
gent que encara no té ganes d’anar a dormir.
La música s’hi sent esmorteïda, a fora. M’arriba filtrada 
per la sordina dels murs de la discoteca. Caminem entre 
els  cotxes  aparcats.  Alguns  nois  i  noies  han  decidit 
acabar  la  festa  aquí.  Tenen  els  maleters  dels  seus 
vehicles oberts, amb la música a tot drap. Ballen, beuen, 
fumen, esnifen. La veritat  és que no em faria gens de 
gràcia haver de passar per aquí tota sola. Sort que vaig 
amb  tu.  M’hi  sento  protegida.  Si  a  algun  d’aquests 
penjats se li  acudís deixar-hi  anar un comentari,  segur 
que li faries saltar les dents d’un cop de cap. Però no cal. 
Estan  massa  borratxos  i  drogats  per  a  advertir-hi  la 
nostra  presència  i  podem  seguir  avançant  sense 
problemes. Caminem l’un al costat de l’altre, molt a prop 
l’un de l’altre. Tot i així, ni m’agafes la mà ni m’envoltes 
les  espatlles  amb  el  braç.  És  curiós,  jo  tampoc  no 
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m’atreveixo a fer el  primer pas.  No passa res.  Com a 
mínim estem junts. Això és el que veritablement importa.
Quan arribem al  teu cotxe, al  final  del  descampat,  em 
vénen  ganes  de  preguntar-te  on  penses  portar-me. 
M’agradaria  tant  que  em  contestessis  alguna  cosa 
ridícula i bonica com ara a la fi del món. Alguna cosa que 
se’m  quedés  gravada  a  la  memòria  per  sempre  més. 
Malauradament, no dius res. Ni tan sols quan obres el 
cotxe, blip-blip. Per això no entenc el gruny que deixes 
anar quan faig per seure al seient del copilot. Et miro tota 
estranyada,  com  demanant-te  un  aclariment,  i  tu  me’l 
dónes a l’acte. Abaixes el respatller del seient on volia 
acomodar-me i, mitjançant un cop de barbeta, m’indiques 
que  passi  a  la  part  del  darrere.  Trigo  un  segon  a 
reaccionar:  m’he  quedat  embadalida  contemplant-te 
malgrat la penombra que et silueteja. Ets tan guapo que 
faria qualsevol cosa que em demanessis. Vols que pugi a 
la part del darrere del cotxe? Doncs pujo a la part del 
darrere del cotxe. De fet, jo també ho prefereixo així. Així 
podrem parlar amb més comoditat,  sense una palanca 
de  fre  de  mà  que  faci  de  frontera  entre  tots  dos.  El 
problema és que no hi ha gaire espai per entrar-hi. Per 
fer-ho  m’he  de  posar  de  costat.  Aleshores  m’agafo  al 
respatller  inclinat  i  m’impulso  sense  gaire  èxit.  No  he 
agafat prou embranzida i torno a la posició inicial. Ric, 
nerviosa. Dic que és culpa del cubata d’abans. I ho torno 
a provar.  Aquesta vegada faig un moviment  brusc cap 
endavant. Ara sí, encara que no calculo bé les distàncies 
i  em  colpejo  l’esquena  i  la  cama  amb  la  carrosseria. 
Merda, crec que m’he fet un estrip a les mitges noves. 
Espero que no te n’adonis quan entris a dins. 
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I quan entres a dins no te n’adones. Tanques la porta de 
seguida i el llum del sostre es va apagant a poc a poc, 
com la  flama  d’una  espelma.  Emparada  en  la  foscor, 
pressenteixo que tindré prou coratge per trencar aquest 
silenci  ple  d’arestes  que  ens  envolta.  Abans  d’obrir  la 
boca, però, endreço les meves idees. Trio les paraules 
que faré servir. Poleixo el to amb què les pronunciaré. No 
vull sonar massa cursi ni massa atrevida. No, no vull que 
pensis que m’he penjat de tu. No vull que ho pensis per 
la senzilla raó que m’he penjat de tu, i això, als nois, us 
afeixuga o bé us afalaga. Això és precisament el que vull 
evitar. No vull que sentis ni una cosa ni l’altra. Tan sols 
vull  que sàpigues que jo  també m’he fixat  en tu  quan 
véns a comprar al supermercat. I  que em trobo molt a 
gust amb tu, aquí, ara, tots dos sols. Sí, això és el que 
vull fer-te saber. Comptaré fins a tres i ho deixaré anar. 
Un.  Dos.  I  tres.  D’una  revolada,  te’m  tires  a  sobre.  I 
malgrat  que  això  està  anant  més  de  pressa  del  que 
pensava,  malgrat  que,  si  pogués  triar,  m’agradaria 
començar pel  principi,  ni  protesto ni  oposo resistència. 
Deixo que em fiquis la mà per sota de la faldilla. De fet, 
et  facilito  les  coses  i  obro  les  cames.  I  això  t’excita 
encara més. Bleixes a la meva orella, em llepes el coll, 
m’esquinces  les  mitges  d’una  estrebada.  Aleshores 
mastegues quatre o cinc paraules incomprensibles. No 
t’entenc. No sé què vols dir-me. En canvi, jo sí sé què 
voldria dir-te. Et diria: no paris, no paris, no paris. I tu no 
pares. Com si tinguessis un sisè sentit, em llegeixes el 
pensament  i  no  pares.  Et  noto  dins  meu.  El  dolor  es 
insuportable, com si m’estiguessis enfonsant un matxet 
al baix ventre, però no crido. Només em mossego el llavi 
inferior.  Tot  i  el  mal  que  em fas,  sóc  feliç.  En aquest 
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moment  només existeixo  jo.  Totes  s’han  esfumat.  Les 
noies  que  han passat  pel  teu  llit,  les  que vols  que  hi 
passin i les que hi passaran. Totes s’han volatilitzat i ara 
només existeixo jo. I això em fa molt molt feliç. Sóc tan 
feliç que podria morir-me ara mateix i no passaria res. To 
die by your side is such a heavenly way to die. Això és el 
que sonaria dins del meu cap si sabés anglès. Perquè 
aleshores  hauria  valgut  la  pena  néixer  per  viure  un 
moment  com  aquest  –tu  i  jo,  aquí,  ara,  junts–,  un 
moment que voldria congelar malgrat les fiblades que em 
sacsegen per dins. Per no pensar-hi,  clavo la vista en 
l’atrapasomnis  que  penja  del  retrovisor,  que  es 
balandreja  com si  estiguéssim conduint.  Això  és  l’únic 
que puc copsar-ne. No és fins que una moto maniobra a 
l’aparcament i el feix de llum del far escaneja l’interior del 
teu  cotxe  que  puc  apreciar-ne  els  detalls:  els  tres 
plomalls  blancs,  l’anella  de  fusta,  la  xarxa  entrelligada 
com una teranyina. És tot just un instant. Quan la moto 
completa el canvi de sentit i se’n va després d’enlluernar-
me,  tornem  a  quedar  sumits  en  l’obscuritat.  Les 
punxades remeten de cop i volta. La sensació, ara, és 
càlida i humida. Així és que tanco els ulls. Tanco els ulls i  
provo de recordar l’atrapasomnis: el plomall del mig que 
sembla més llarg que els altres dos, el cordill que el lliga 
al retrovisor, una mica esfilagarsat, els forats de la xarxa 
massa  grans.  L’atrapasomnis.  Oscil·lant  com  si 
estiguéssim  conduint.  Oscil·lant  com  els  meus 
pensaments. To die by your side, well, the pleasure, the  
privilege is mine. Sí, n’estic convençuda. Això és el que 
sonaria dins del meu cap si sabés anglès.
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