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S’havia post el sol. Ja feia hores, de fet.
Però ella encara mirava.

No tenia molt clar el que buscava, el que esperava, ni si 
trobaria res. Es clar, que havia de trobar si no sabia que 
buscava, si no sabia si realment estava buscant.

Però ella encara mirava.
Després del sol va arribar... la foscor.

Però ella encara mirava.
Estava  en  la  mateixa  postura,  sense  temps,  des  de 
l’infinit  tenia  marcada  la  posició,  anquilosada, 
encartonada, eixuta, quieta...
Asseguda  al  balancí  amb les  mans  laxes,  deixades  a 
sobre de les cuixes. El cap tirat enrere, i els ulls, aquells 
ulls que tot ho veuen, que en tot es fixen, que no se’ls 
escapa res, oberts, molt oberts, exageradament oberts. 
Mirant amunt, molt amunt.
Era completament fosc.

Però ella encara mirava.
Abans d’allò  també estava asseguda,  gronxant-se,  ara 
endavant, ara enrere ara m’impulso, ara em paro.

Però ella sempre, encara mirava.
La pols anava tapant els vius colors del vestit sexi. 
La  pols  també  acabava  amb  la  permanent,  aquell 
pentinat  que,  tanta  guerra,  tants  inconvenients  l’hi  va 
suposar a la perruquera. Cati? Potser, o no, no importa.
Tenia cita a les 18:15.
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Aquell  noi,  com  era  possible?  Què  estava  passant? 
Només parlava. Només escoltava. D’on treia aquell verb 
tan fluid? El temps s’escolava per entre les fissures de la 
seva  trista  història.  Estava  a  gust,  molt  a  gust. 
Segurament volia alguna cosa més, però de moment ja li 
estava bé. Escoltant. Parlant. Parlant. Escoltant.
I mentre la perruquera, la Cati, potser?,  per deferència a 
ella,  a  la  gran  clienta  que  era  (rentar,  tallar,  marcar, 
assecar  a  quatre  mans,  tints,  crepat,  allisat,  arrissat, 
estirat,  volum,  buidat  i  fins  i  tot  al  final  la  permanent) 
l’esperava, es negava a passar-li per alt el torn, fins i tot 
aguantava la pressió de les velles de cabell lila que feien 
cua,  allà,  assegudes  entre  totes  aquelles  revistes 
sobades,  desgastades,  plenes  de  vomitives  històries 
patètiques  de  vides,  suposadament,  meravelloses  i, 
sempre, absolutament sempre, eren les d’altres.

Però ella encara mirava.
Ara es maleïa ella sola. Esquivava com podia tot el que 
es ficava al davant, al mig, entre ella i  el seu destí,  la 
perruqueria.  El  cotxe  era  la  mascara  que  l’hi  donava 
aquell desvergonyiment. Al entrar a la perruqueria es va 
guanyar l’enemistat eterna del racó de les velles, sí, les 
dels cabells liles.
Cabrones, si no teniu feina, si no us espera ningú, per 
que tanta pressa?
Que us follin!!!
Amb el casc al cap, amb la temperatura cremant-l’hi el 
cervell, amb aquella sensació d’estar a la perruqueria de 
tota la vida i sense obviar les mirades atentes i punyents 
de  les  fures  que cada moment  que passava l’odiaven 
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més, es sentia a gust.
Curiosament es sentia a gust, en un estat de semi plaer, 
en una inconsciència conscient.
Aquell  noi,  com  era  possible?  Feia  no  res  que  es 
coneixien. Estaven molt a gust, realment molt a gust.
Volien alguna cosa més, tots dos.
Parlaven.  Escoltaven.  Parlaven.  Escoltaven.  Talladet, 
somriure...
Tenia hora a les 18:15.
- Deu minuts més i me’n vaig.
Aquests deu minuts, ningú sap com, es converteixen en 
més i tot es precipita...
És tard !, faig tard !! La Cati? No m’ho perdonarà, a veure 
si tinc sort i no hi ha ningú esperant.
Ens parlem. Ens veiem. Muac, muac.  Adéu, adéu.
El cotxe arrenca bruscament i s’allunya a tota velocitat. 
Es perd, ràpid, a la primera corba.
Adéu fins... El pensament queda suspès en l’aire, sense 
final.
La tarda ha estat bonica, molt bonica. Han parlat, sí, han 
tornat a parlar de les seves coses, s’estan coneixent i a 
ell li sembla que poden encaixar bé.
La tarda ha estat bonica, però ella, una vegada més ha 
fugit.  Ha marxat  tard i  amb presses,  però ha deixat  la 
sensació de fugida. 
No pot  ser,  aquesta noia,  dona ha de ser  meva,  estic 
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molt  bé  amb  ella,  és  fresca,  alegre.  Una  gran 
conversadora.
- Fiquem un gintònic, curtet, de Beefeater, please. 
Sí, parla molt bé. Més aviat xerra, i riu i s’ho passa be 
xerrant i escoltant. I rient i ...
- Em poses un altre gintònic?  Sí, curtet, de Beefeater, 
gràcies
- Cobrem, així ja no et molestaré més...
I  avui,  avui  estava preciosa,  més preciosa encara.  Els 
seus ulls,  tan profunds,  tan verds.  I  el  vestit,  de tants 
colors i tan vius i tan... tan... com ho diria... Sexi? Sí, molt 
sexi.  
- Aquí t’ho deixo
- Espera...
- Bote. Adéu
Va ensopegar amb ella a la tercera perruqueria. Amb el 
cor accelerat i el verb dispers tant sols va articular:  - Vull 
que siguis meva!!
- Acompanyem, va sentir.
Aquell vestit sexi el va agafar de la ma i el va arrossegar 
vorera  enllà  fins  uns  adossadets  molt  cucos  just  a  la 
sortida del poble, gairebé a la falda del bosquet.
- M’agrada el teu pentinat nou.
- Vine, entra.
Van anar directament a la terrasseta del darrera on es 
respirava l’aroma del romaní barrejat amb el dels pins del 
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bosquet de la falda del turó i el vestit va lliscar i va deixar 
a la vista tot allò que ell ja havia somniat.  
I fan l’amor a sobre d’ells, ell, a sobre d’ella, a dins d’ella 
i ella amb ell, a sobre d’ell, en ell i no es deixen. No es 
deixen  fins  que  són  un  i  solament 
es separen quan ja no els hi queden forces i s’obren com 
la fruita madura al caure de l’arbre i queden estirats l’un 
al costat de l’altre. Amb la punteta dels dits acaronant-se 
mútuament,  l’un  amb  la  ma  dreta  i  l’altra  amb  la  ma 
esquerra.
I van repetir, o potser volien repetir, i van...
- He de marxar, vaig sentir, amb sorpresa, com sortia de 
dins meu.
- Torna, aquí t’espero.
El vestit sexi l’hi va caure per les espatlles i es va seure 
al balancí que tenia d’esquena  a la tanca del carrer.
- Torna, va insistir, aquí t’espero.
I la vaig deixar asseguda al balancí amb les mans laxes, 
deixades a sobre de les cuixes. El cap tirat enrere, i els 
ulls, aquells ulls que tot ho veuen, que en tot es fixen, 
que  no  se’ls  escapa  res,  oberts,  molt  oberts, 
exageradament  oberts.  Mirant  amunt,  molt  amunt.  Així 
es va quedar, esperant-me.
- Ara torno, ulls verds.
Potser  havia  trobat  allò  que  estava  buscant?  Tornaria 
aquell noi? Com era possible? Si feia tat poc temps que 
es  coneixien,  i  en  canvi  semblava  que  fes  anys  que 
s’esperessin l’un a l’altre, que fes anys, potser en una 
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altra vida, que es coneguessin.
Una frase grollera  va  acompanyar  el  crec  de la  rama 
trepitjada i el cop fatal, massa fatal.
La líder del racó dels cabells de color lila va deixar caure 
la pala del jardí que havia trobat a terra i que havia usat 
per dur a terme la venjança que havia jurat i perjurat que 
faria al veure el menysteniment als ulls que tot ho veien, 
als ulls que no se’ls escapava res.
La seguia quan van ensopegar amb aquell noi tant ben 
plantat, els va seguir als dos i va ser testimoni ardent de 
l’últim amor que va donar i que va rebre aquell vestit tant 
sexi.
Estava  confosa,  mai,  ni  tan  sols  de  pensament  havia 
imaginat que tot allò era possible. Al recuperar l’alè va 
veure  l’oportunitat,  aquell  noi  marxava  i  el  vestit  l’hi 
donava l’esquena, aquella pala tancava el cercle...
Ja  no  m’hauré  d’esperar  mai  més  per  tu,  a  la 
perruqueria.
Golfa.

I ella es va quedar mirant.

7


	Ella

