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Maleït  llop, ben  aviat  m’havia  fet  amagar  a  l’armari 
al·legant  que  de  sortir-ne  em  posaria  en  un  perill  
terrible. I  ara, després  d’haver-se  divertit  amb  mi, no 
feia  altra  cosa  que  jaure  al   llit   exhaust  mentre 
aquella  nena, tan  presumptament  innocent  amb  la 
qual  havien  fet  tremolar  el  MEU  somier  llargament, 
joguinejava  amb  el   seu  pèl   espès.  Ja  no  me’n 
queda  cap  de  dubte  sobre  la  zoofília, és  tan  o  més 
hereditària  que  la  diabetis. Guaita, sembla  mentida, 
després  del  numeret  que  m’han  muntat  sembla  que 
encara  els  queda  alè  per  dir  més  bajanades, mira-la 
com  juga  amb  la  seva  caputxeta  mentre  mou  els 
llavis....,  segur   que   aquesta   n’ha   menjat   moltes 
“salsitxes”.
- Llop  meu..., per  què  me  l’has  fet  prendre  el  camí 
llarg?
Perquè  abans  havia  de  cardar  amb  mi  bastarda, 
mala  pècora. Com  m’encén  la  sang  aquesta  amb  la 
seva  cantarella de  nena  innocent.
- Per  res  caputxeta  del   meu  cor,  era  per  poder 
assegurar-me  de  que  la  casa  estaria  buida  per  a 
nosaltres  dos, que  ningú  no  ens  molestés  dona...
- Ai...,  ets  una  fera. Com  n’és  d’estúpida  la  mare 
enviant-me  a  dur-li  un  cistellet  a  l’àvia  malalta, si  
aquesta  dona  es  passa  el  dia  de  festa, segur  que 
està   amb   el   caçador   aquell...  Bé,  millor   per   a 
nosaltres. Il·lusa  la  dona  dient-me  que  vigilés  de  no 
topar-me  amb  cap  animal  “ferotge”.
Tu  sí  que  n’ets  d’estúpida  amb  aquest  riure  babau 
de  criatura, i  pensar  que  ets  sang  de  la  meva  sang, 
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deix  de  riure  ximpleta! De  debò  mai  no  havia  sentit  
un  so  tan  estrident  i  irritant, acabaré  embrutant-me 
les  mans  del  que  no  toca  com  el  teatret  segueixi 
endavant  i  per  aquests  viaranys.
- Si  jo  en  sóc  molt  de  ferotge, mira  com  t’arranco 
aquesta  caputxeta  d’una  dentelada!
Estic  mig  sorda, sí, ho  sé, però  aquest  eixordadissa 
és  impossible  no  sentir-la, ni  tapant-me  les  orelles 
amb  l’abric  de  pells! Un  moment, espera, i  aquesta 
olor? No  pot  ser! A  sobre  es  fumen  el  meu tabac, 
espero  que, almenys, me’n  deixin  per  a  mi. Me  la  
ben  pagaran  aquesta, més  ell  que  no  ella, però  el 
deute  no   quedarà  pas  de  cap  de  les  maneres 
impune. Un  segon, han  callat, ja  no  fumen, el  somier 
para   quiet? Aquí   passa  alguna  cosa.  Per   fi!  Han 
parat, ja  no  regiren,  no  bleixen, dormen? Oh, i  tant,  
plàcidament, com  dos  criatures. Podeu  anar  aprofitant 
ara  que  això  no  durarà  pas  gaire. Sobretot  per  a  tu 
bastard, ah  com  ens  enganyes, si  sempre  hi  ha  delit  
per  a  la  sang  jove, ja  ho  veig. 
Buff, per  fi  una  mica  d’aire. Ja  era  hora, per  fi  fora 
d’aquest  maleït  armari  amb  olor  a  florit, que  dormin 
bé  els  beneïts  jo  m’enduc  el  meu  tabac  a  fora, 
encara  bo  que  no  se  m’han  fumat  el  del  desig, tot  i  
que  amb  la  resta  han  arrasat  els  molt  malparits. He 
de  rumiar  una  bona  venjança, de  les  memorables, 
així  se’n  recordaran  temps  de  mi. 
Ah, mira-te’l, vés  per  on  el  meu  bo  i  estimat  amic 
caçador,  quina  casualitat,  potser   un  xic   de  teatre 
ajudaria  a  donar  ambient  per  a  una  petiiiita  tragèdia 
i  aquí tinc  el  personatge  idoni.

3



- Vine, vine! Ajuda’m! El  llop  té  la  meva  pobra  néta 
lligada  al  llit, qui  sap  quin  una  li’n  farà! Ajuda’m  per  
favor!
- Magda, què dius? On  paren?
- Aquí, aquí, a  la  meva habitació! On  sinó?
Quina  gràcia, com  corre  el  condemnat, com  si  hi 
anés  la  vida  d’algú. Si  que  sona  fort  l’escopeta, des 
d’aquí   fora   sento   el   tret   i  el   bram  desesperat, 
espantat,  esfereïdor,  infrahumà,  de   la   meva 
estimadíssima  néta, la  Caputxeta  Vermella. Ves  per 
on  ara  és  ella  qui  fuig  de  la  casa  tota  nua  i  
regalimant   sang,  quina   imatge   més   pintoresca,  a 
veure  si  després, almenys, em  neteja  el  desastre  que 
ha  deixat  el  seu  estimat  amant, que  tot  deu  haver 
quedat  ben  negat  de  sang  i  diuen  que  no  marxa 
pas  amb  res. 
Bé, què  hi  farem? Em  sembla  que  trauré  el  darrer 
cigar  del  paquet,  el   del  desig. Sort   que  me  l’he 
endut  d’allà  que  encara  hauria  acabat  xop  de  sang, 
me’l   fumo.  Mmmm, que  bé   que  entra!  I   després 
encara  ens  volen  fer  creure  que són  dolents, no 
saben  pas  el  que  es  diuen. Bah, ignorants!
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