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“La crueltat, lluny de ser un vici, és el primer sentiment que la  
naturalesa ens imposa”

Donatien Alphonse François de Sade. Marquès de Sade

–Bona tarda. Ja sé que no em toca, però, podria passar 
ja?  He  pensat  que…  no  sé,  que  potser  és  un  bon 
moment  per  comentar-li  una  cosa –hi  ha  tensió  en  la 
seva veu de conilleta innocent, com si estigués atrapada 
en una bossa d’heli gegant– . Tindria una estona per mi? 
És  ella.  L’alumna  de  la  primera  filera.  Mai  falla  a  les 
meves  classes,  amb  la  seva  mirada  blava  i  els  seus 
jerseis de llana gruixuda. La nena preferida de les àvies 
que mai fa campana. Escriu furiosament menjant-se els 
silencis que es produeixen quan les meves preguntes no 
troben resposta i, aleshores, llança amb golafreria aquell 
ditet  rosa acusador  i  trenca  la  tensió  superficial  de  la 
classe per respondre. Quan li adreço el torn de paraula, 
somriu una mica amb totes les parts d’aquell rostre de 
nina i aleshores sé que està disposada a fer el que calgui 
per aconseguir el que desitja amb una malícia que no es 
veu però que intueixo en algun racó del seu organisme. 
En deu tenir divuit? Vint? 
–Passa,  passa… tinc  una  estona,  no  ha  vingut  ningú 
encara  a  la  correcció  d’exàmens.  Volies  comentar-me 
alguna cosa? 
–Bé... precisament venia per aquest tema. He vingut a 
comprovar  si  el  meu  resultat  és  correcte.  No  estic 
satisfeta amb la nota que m’ha posat. M’hi he esforçat 
tant!  –Durant  el  darrer  tram del  seu  lament  d’anyellet 
degollat, allarga parsimoniosament la darrera paraula. Li 
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endevino el parany fàcil, vol estovar-me amb el truc de la 
llagrimeta. 
–Per ser-te sincer jo també esperava que aconseguiries 
més bona puntuació. Normalment els teus comentaris de 
text són brillants i el Marquès de Sade l’hem tractat amb 
profunditat a classe...
–Ja  ho  sé,  però  l’exercici  deixava  una  part  a  la  lliure 
interpretació i només exposava la meva opinió. 
–Ningú  discuteix  les  teves  idees–  De  debò  que  m’hi 
esforço, estic buscant en la meva manera de parlar el 
meu millor to de veu i registre paternalistes– però mira’t 
bé en l’argumentació, no estàs exposant la teva opinió 
en la mesura justa que ho exigeix una crítica, sinó que 
rebats  els  arguments  del  llibre  sense  afirmacions 
concloents. No és així com es fa, ho saps, oi?
Quin  mapa  de carona.  La  Justine  de la  primera  filera 
comença a rendir-se. 
–És  que  el  llibre  és  tan  terriblement  injust!  A  la 
protagonista li passen tantes coses horribles que suposo 
que no he pogut evitar posar-me de la seva  banda.  
–Sovint, quan ens submergim en una lectura és habitual 
entrar  a  fons  a  la  pell  dels  personatges,  però  és  cal 
fredor  per  afrontar  aquest  tipus  de  comentaris.  No 
pateixis,  hi  ha  moltes  assignatures  que  et  permetran 
millorar. 
He estat massa condescendent amb la meva manyaga 
interlocutora  perquè,  mentre  parlo,  ha  acostat  la  vella 
cadira  de  rodes  on  seu  fins  a  tocar  els  seus  genolls 
gairebé amb els meus i noto l’alè càlid davant del nas, la 
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tensió que traspua la seva mirada. Ara, quan parla, ho fa 
amb una veu suau i tallant com un fil de seda que parteix 
un bloc de fang i em mira directament als ulls. Sempre 
he sabut que amagava un as darrera la màniga darrera 
de  tanta  bondat  falsa  i  les  meves  ganes  de  bufar  tot 
aquest  polsim  d’educació  mar  enllà  van  en  augment. 
Sense saber-ho, ella mateixa és un personatge perfecte 
per ser torturat. La víctima perfecta. I algú li haurà de fer 
veure, no? 
–Miri, sé perfectament que l’any vinent tindré ocasió de 
millorar, però de debò que necessito un excel·lent a la 
nota  final.  Si  no  obtinc  la  màxima  nota  en  aquesta 
assignatura perilla la beca que tinc assignada. No seria 
possible repetir la prova? Sempre podríem trobar alguna 
manera d’arreglar-ho...
–Però... què fas?
La  petita  víctima  segueix  asseguda  davant  meu,  però 
s’ha acostat tot l’espai que permet la aula de fusta. Ha 
allargat el braç i comença a acariciar lentament el meu 
avantbraç,  baixant  fins  la  mà.  Ens  separen  uns  pocs 
centímetres i puc notar amb una aclaparadora exactitud 
cadascun dels moviments inexperts dels seus dits i l’olor 
de  la  colònia  adolescent  que,  quan  està  a  punt  de 
desaparèixer,  deixa  un  record  de  suavitzant  ranci  que 
neix de la immensa jaqueta donada de sí que duu. Alço 
la vista. La veig de nou per primera vegada i contemplo 
un rostre que se m’apareix grotesc com un mim o una 
vella  amb  massa  maquillatge.  Aquesta  metamorfosi 
desperta  en  mi  un  sentiment  que  encara  ara  no  puc 
descriure, una ràbia que em neix de les entranyes i em 
transforma totalment  i  m’inspira  encara  més ganes de 
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torturar-la,  d’anorrear-la.  Ara,  quan  parlo,  tallo  les 
paraules amb un ganivet esmolat. Jo sóc Sade i ella, la 
pobra Justine. 
–No  aconseguiràs  res  d’aquesta  manera,  t’ho  ben 
asseguro. T’aconsellaria que marxessis ara mateix. 
 –Perdoni,   no  sabia  el  que  estava  fent.  Si  us  plau, 
disculpi’m! Jo... no el volia ofendre, però és que no sé 
què he de fer!
La  seva  súplica  m’encén  encara  més.  Serà  conscient 
dels sentiments morbosos que desperta?
–No sabies el que estaves fent? I tant que ho sabies!
–Ho... ho sento. No sé què és el que m’ha passat– Ara la 
seva  veu  és  tot  esporuguiment  i  m’hi  delecto, 
assaboreixo el plaer amarg com la xocolata fosa que és 
tenir-la als meus peus.
–No ho  sabies?  Doncs  jo  sí  que  ho  sé.  Ets  un  xaiet 
perdut, que veu com el seu món de colors s’esfondra. 
Abans tot era més senzill oi? Quan erets una nena petita 
la realitat es reduïa a obeir ordres bàsiques; seure bé, 
endreçar  l’habitació,  anar  a  dormir  d’hora.  Aviat  vas 
descobrir el dolç plaer de l’elogi, oi?. –Podria semblar un 
argument calculadament planificat, una exposició davant 
de la classe, però no penso res. No reconec la veu que 
emergeix de la meva gola, cada cop més profunda–. La 
docilitat  que has anat regant amb el  pas dels anys, la 
perfecció delicada amb la que treballes, la teva dolçor no 
és  res  més  que  l’acte  reflex  de  la  més  pura  ambició 
infantil. I ara no trobes per enlloc aquell adult amb el que 
et sents a recer, el que et dóna copets a l’espatlla per 
felicitar-te pel teu esforç. M’equivoco?
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Hi ha un silenci sepulcral. M’adono que mai ningú li havia 
parlat d’aquesta manera, amb un dard tan directe. Quan 
respon, ho fa gairebé entonant un gemec agut. 
–Per què m’ho fa tot això? Necessito aquesta nota. Si no 
ja  fa estona que hauria marxat  del  despatx.  Està sent 
terriblement injust i no penso aguantar-ho més!
Fa el gest d’aixecar-se. Agafa amb nerviosisme la bossa 
que duia penjada a l’esquena i la jaqueta fosca d’hivern 
que fins ara vestia el respatller de la cadira. Quan abraça 
la  carpeta  prenyada  d’apunts  ho  fa  amb  les  mans 
tremoloses. Just quan ha executat tot el ball de la fugida 
com  un  colomet  pres  que  tasta  la  llibertat,  segueixo 
parlant sense controlar-me, sense pensar. 
–Però el final del conte es reserva un gran interrogant. 
Què  passa  quan  els  somnis  que  les  noies  bones 
s’estronquen?  Qui  respon  a  les  nenes  quan  hi  ha 
conflictes que no se superen la bona educació i l’esforç 
constant? Doncs que es rendeixen com ho estàs fent tu. 
Agafen la mica de dignitat  que els queda i  se’n van a 
buscar altres satèl·lits  on puguin espolsar les plomes i 
algú els faci cas. No és només pel teu examen, sinó per 
la teva manera de veure la vida. Què faràs quan tots els 
camins rectes i  perfectes que has planificat s’esborrin? 
Què serà de tu si no ets el model a seguir, si ningú et 
felicita?
S’ha parat davant de la porta. Les meves paraules l’han 
paralitzat  i,  sense moure’s  de l’ampit,  s’amaga la  cara 
entre  les  mans  per  plorar  silenciosament  com  una 
estàtua  planyívola.  L’aire  de  l’habitació  fa  estona  que 
s’ha enrarit i la nit ha omplert tota l’estança. Encenc la 
bombeta del llum de sobretaula i em trobo la seva cara 
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fantasmagòrica, mullada de llàgrimes. Ja no recordo que 
feia abans que entrés, en què estava pensant. Estic dins 
d’un  laberint  que  no  puc  controlar  i  voldria  justificar 
aquest  desig  absurd  de  veure-la  rendida  a  l’evidència 
que  el  món  és  un  lloc  cruel  i  despietat.  Però  no  puc 
explicar  d’on  surt  la  meva  ràbia.  Tot  i  que  hi  ha  la 
calefacció encesa, fa estona que tinc fred. 
–Sap? Crec que ara, per fi, he entès el llibre – Atent a la 
veu sibilant que neix del coll, assisteixo a la mutació del 
rostre angelical i veig, astorat, com una nova expressió 
emergeix  de  la  cera  calenta  de  l’angoixa  que  abans 
resplendia  el  seu  rostre.  La  seva  mirada  freda 
m’ensordeix  i  m’ofega–.  Si  ara  em  deixés  repetir  el 
comentari de text crec que podria treure la millor nota de 
la classe. Vol que ho provem? –Per fi comença a ser ella, 
la de veritat. 
Sense que pugui impedir-ho, es situa darrera meu i el 
seu braç  prim acaricia  lentament  el  cúter  enorme que 
reposa damunt de la fusta de la taula del despatx i que, 
sota  la  llum  taronja  acusadora  de  la  bombeta,  se 
m’apareix com una arma mortal. Abans que pugui fer res 
per  impedir-ho,  em  ferma  els  dos  canells,  l’un  contra 
l’altre, amb una goma barata de plàstic i es situa darrera 
la  meva esquena per agafar-me les mans amb el  seu 
braç  i  envolta  el  meu coll  amb l’altre,  de  manera  que 
quedo atrapat.
Quan tanca la llum i ens quedem a les fosques, només 
puc notar el dolor horrible del full d’acer que em perfora 
l’abdomen amb força i com la sang calenta emergeix a 
l’exterior.  Mentre  em  clava  l’arma  blanca  amb  una 
violència desconeguda, que deixa emergir la ràbia que ja 
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intuïa que amagava, la seva veu metàl·lica és l’únic que 
sento. 
–I si al final del conte Justine matés a Juliette? 
És  una  llàstima  que  just  quan  ella  ja  ha  entès  el 
concepte,  quan  he  acabat  de  signar  la  meva  classe 
magistral sobre la crueltat –la meva i la seva– no pugui 
escoltar els aplaudiments de l’auditori, perquè estic ben 
mort.  L’últim  respir  l’executo  amb un  lleuger  somriure, 
íntimament satisfet d’haver aconseguit extreure la seva 
cara més amarga i comprovar que la docilitat també té el 
seu costat fosc.
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