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Quan la parella de mitjana edat va entrar al seu despatx, 
els  va  oferir  seient  després d’indicar-los  el  lloc  on  els 
seus  abrics,  que  endevinava  que  eren  força  cars, 
estarien millor mentre durava la sessió. 
—El  senyor  i  la  senyora  Senyora,  suposo —va dir-los 
quan es van haver assegut a les dues còmodes cadires 
de cuir negre del davant de la seva taula.
—Sí, no hi ha cap error.
—Senyor Senyora —va esperar que el seu interlocutor 
respongués, però va ser debades. Va repetir-ho: “Senyor 
Senyora”. Cap resposta. No hi havia cap altre remei que 
fer la pregunta directament, després d’estossegar: “Qui 
de vostès és el senyor Senyora?” 
—És evident! —va exclamar, ofesa, la persona que tenia 
menys pèl a la cara, encara que es tractava de només 
cinquanta-set  pèls  menys.  El  doctor  Ferrer  es  va 
enrojolar, perquè no ho havia sabut resoldre de cap altra 
manera. 
—Senyora  Senyora,  si  us  plau,  no  us  ho  prengueu 
malament. 
—Que no, que sóc jo, el senyor Senyora! —aleshores, 
això  volia  dir  que  la  persona  que  tenia  més  pèl  a  la 
barbeta era la senyora Senyora, és clar. 
—Disculpeu-me un altre cop —va respondre el  doctor, 
amb  el  front  cobert  de  gotetes  de  suor  que  aviat  li 
començarien a relliscar cara avall. No s’havia trobat mai 
amb  un  cas  com  aquell—.  Senyor  Senyora,  voleu 
començar parlant-me de la vostra família? 
—La meva família? Vol dir la família d’on vinc o...?
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—La família d’on veniu, la que us va acollir quan vàreu 
néixer —el va tallar el doctor Ferrer. 
—Bé, doncs sóc el tercer de quatre germans. Tots quatre 
som homes. El primer, en Joaquim, va morir fa cinc anys 
i va tornar a fer-ho la setmana passada. El segon... 
—Un moment, un moment... —el va interrompre el doctor
—. Què vol dir, que el vostre germà gran ha mort dues 
vegades? 
—Sí,  això  mateix.  Sou  dur  d’orella,  potser?  —va 
preguntar el senyor Senyora, que havia perdut les ganes 
de ser cortès en el  moment que hi  havia hagut aquell 
embolic amb la identitat sexual a l’inici de l’entrevista—. 
He dit que va morir fa uns cinc anys i que la setmana 
passada hi va tornar. 
—Està bé, continueu, si us plau —va concedir el doctor, 
que ja no seia amb l’esquena dreta,  sinó que s’anava 
encorbant amb la creixent desesperació. Aquella parella 
estava realment tocada del bolet. 
—Gràcies. El segon germà, és a dir, el que, per edat, és 
immediatament per sobre de mi, es deia Pere-Gilbert. 
—Quan va morir? —el doctor va resistir la temptació de 
preguntar quants cops ho havia fet.
—No ha mort pas. Per què ho pregunteu? Sí que és cert, 
que hi ha una llarga tradició familiar pel que fa a morir-
se, però el meu segon germà no ha mort, encara. Déu no 
ho vulgui! 
—Bé, com que heu dit que “es deia” Pere-Gilbert... 
—Sí, se’n deia. Ara ja no, es va canviar el nom. 

3



—Com es diu, ara? 
—Pere-Gilberd.
—Perdó?
—Pere-Gilberd. 
—Disculpeu-me,  senyor  Senyora,  però  sí  que  dec ser 
dur d’oïda. A mi em fa l’efecte que és el mateix nom. 
—No l’és pas —el va interrompre el senyor Senyora. 
—Doncs a  mi  em sembla  que té  el  mateix  so,  ja  em 
perdonareu. 
—És clar, que sí, però s’escriu diferent. Acabat en “d”. No 
ho havíeu sentit mai?
—Sí, me’n dec haver oblidat —va llençar la tovallola el 
doctor.
—Bé, el tercer germà sóc jo, que em dic Ferran Senyora, 
com ja sabeu. I el quart germà, el nostre germà petit, és 
el meu bessó. 
—Vós vau néixer uns minuts abans, doncs? 
—Exactament dos milions sis-cents vint-i-vuit mil minuts 
abans que ell. Si ho voleu comptar en minuts, és clar. Si 
ho voleu en anys, és exactament un lustre. 
—Cinc anys exactes —va traduir el doctor—. Així que el 
vostre germà bessó va néixer cinc anys després que vós.
—Això mateix. 
—Si  em disculpeu...  —va fer  el  doctor,  eixugant-se  la 
suor de la cara amb un mocador de paper que va treure 
d’una capsa de cartró, i va dir, dirigint-se al comunicador: 
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“Jaume, oi que em faries el favor de dur-me un suc de 
taronja ben carregat de sucre?”
—Us trobeu bé, doctor? —va preguntar, atent, el senyor 
Senyora.
—Perfectament, gràcies —va respondre, i es va adonar 
que era davant del cas més difícil de la seva carrera de 
psiquiatre. Si la dona estava tan tocada de l’ala com el 
marit,  allò  podria  esdevenir  per  una  banda  molt 
interessant  professionalment  parlant,  però  per  l’altra 
podia fer que ell també es tornés boig. Quan va tenir el 
suc  de  taronja,  que  li  va  portar  el  seu  secretari,  en 
Jaume,  i  en  va  haver  fet  un  glop  inaugural  llarg,  va 
continuar:  Em voleu  parlar  dels  vostres  pares,  senyor 
Senyora? 
—No hi ha gaire coses interessants a explicar, però si 
voleu conèixer la història dels meus pares, us l’explicaré. 
El meu pare era actor. Feia teatre. I la meva mare, bé, la 
meva principal mare...
—La vostra principal mare? Què voleu dir? 
—Ja m’entén. La que em feia de mare més sovint. 
—Voleu  dir  que  no  vau  conèixer  la  vostra  autèntica 
mare? 
—Sí, la vaig conèixer. Era aquesta. Amb les altres dues 
mares, però, hi tenia menys tracte. 
—El vostre pare tenia amants, doncs? I la vostra mare 
ho trobava bé?
—No,  home,  no.  Jo  tinc  tres  mares.  Perquè  la  meva 
mare va néixer tres vegades, les dues primeres en anys 
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consecutius i, la darrera, deu anys més tard. Així que es 
pot dir que hi ha tres mares de servidor, Ferran Senyora. 
—A veure si ho he entès bé —el va interrompre el doctor 
Ferrer, que començava a notar com li bategava la cella 
esquerra,  un  vell  tic—.  La  vostra  mare  va  néixer  tres 
vegades. Quantes vegades ha mort? 
—La meva principal mare, que és la que va néixer en 
segon lloc, va morir una vegada, ja en fa quinze anys. 
Les altres dues mares encara viuen. 
—I els quatre germans Senyora, de qui són fills? De la 
mateixa mare i del mateix pare? 
—No. Som fills del mateix pare. El nostre pare va néixer 
una vegada, i va morir també una vegada. Però la nostra 
mare no és la mateixa. La meva principal mare, la que va 
néixer el 1934, ens va tenir a mi i al meu germà gran. La 
mare que va néixer el 1933 va tenir el meu germà petit, 
el bessó, cinc anys després que la mare que va néixer el 
1934 em tingués a mi. I l’altre germà, el que, per edat, se 
situa entre el més gran i jo, el va tenir la mare que va 
néixer el 1943. 
—Està bé, ho vaig entenent tot —va mentir el doctor.
—Me n’alegro.
—Teniu fills, senyor Senyora? 
—Un i mig, doctor.
—Un i mig? 
—Sí, un i mig. Un és meu i l’altre és compartit. 
—Compartit amb qui?
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—Amb un amic meu, del temps de l’escola. 
—I com us ho vau fer, per compartir-lo?
—El  vam  adoptar  entre  tots  dos  —va  respondre  el 
senyor Senyora, en la primera informació que tenia un 
cert sentit des de feia molta estona. 
—I què en penseu, d’això, senyora Senyora? 
—A  mi  em  sembla  bé  —va  respondre  la  senyora 
Senyora,  que  no  havia  obert  la  boca  fins  en  aquell 
moment. De sobte, va clavar la mirada al got de suc de 
taronja, que encara tenia una mica de contingut. 
—Voleu que us en demani un, senyora Senyora? No feu 
compliments.
—No, i ara, no m’agrada gens, el suc de taronja.
—Bé, en aquest cas us ve de gust alguna altra cosa?
—No, gràcies —va respondre la senyora Senyora, que 
va tornar a clavar la mirada al got immediatament. 
—Bé, continuem. Però ara m’agradaria parlar una estona 
amb la senyora Senyora. Escolteu, de debò que no voleu 
un suc de taronja? És que em sap greu, esteu mirant 
amb delit el meu got i...  
—Us dic  que no,  que no vull  res.  Gràcies  —va fer  la 
senyora Senyora, secament. 
—Està bé, com vulgueu. Senyora Senyora, quina relació 
teniu, amb el vostre marit?
—La veritat és que ja no tenim relació —va respondre 
ella. El doctor Ferrer se’n feia creus, de com s’arribaven 
a  assemblar  marit  i  muller.  Era  impossible  saber  quin 
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dels dos era l’home i quin la dona sense fer la incòmoda 
pregunta del principi de l’entrevista. 
—Com, que no? —va preguntar, estranyat, el doctor. De 
fet,  però,  aquella  tarda havia sentit  coses encara més 
estranyes que aquella, així que va intentar calmar-se i va 
continuar escoltant. 
—Que no, que a mi m’agrada ésser realista, no vull viure 
d’il·lusions. El meu marit ja fa temps que és mort i jo no 
hi crec, en l’altre món.
—Senyora  Senyora  —va  començar  el  doctor,  que  de 
sobte va sentir un calfred a l’espinada—, em sembla que 
el vostre espòs és al vostre costat, assegut.
—Mireu,  doctor,  em  pensava  que  la  gent  de  ciència 
tocava de peus a terra. 
—Senyora Senyora, us dic que l’estic veient. Hi acabo de 
parlar!  Que  no  ho  heu  vist?  Que  no  ens  heu  sentit 
parlar?
—Aquest no és el meu marit!
—Senyora  Senyora  —va  continuar  el  doctor,  que 
començava a tenir una terrible sospita—, quin any vau 
néixer, vós? 
—El  1943!  Que  no  escoltàveu?  —va  respondre, 
enfurismada. El crit de desesperació del doctor Ferrer es 
va sentir fins i tot a la recepció, on en Jaume, espantat, 
va deixar anar involuntàriament l’auricular del telèfon.

8


	Senyora

