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La Mònica, després d’una sèrie de desenganys, va decidir 
canviar de manera de ser. Segons ella, tots els fracassos i 
desil·lusions li  venien per culpa del  seu caràcter massa 
vehement  i  afectuós.  Havia  arribat  l’hora  de  la 
metamorfosi.  En  quatre  dies  es  va transformar  en una 
noia adusta i distant. Començà a agafar-se la vida, no tan 
sols amb una certa dosi d’indiferència, calma i serenitat, 
com li  recomanaven els  que  la  coneixien  bé,  sinó  que, 
obviant el terme mig,  s’ho mirava tot amb fredor, d’una 
manera despreocupada, amb apatia.  Per a protegir-se, es 
va  posar  una  cuirassa  confeccionada  amb  una  barreja 
d’indiferència i desinterès que la van anar convertint en 
una  persona  escèptica  i  un  xic  maliciosa,  totalment 
diferent a com havia  estat.  “No sembles la mateixa”,  li 
repetien els amics recriminant-la per la seva actitud. Ella 
se’ls escoltava xiulant. No li havia servit de gran cosa el 
fet de ser cordial, càlida i confiada.

Aquell vespre, a pesar de la cotilla feta de desafecció, que 
no es treia ni per estar per casa,  va  quedar estupefacta. 
Feia poc que havia sopat i  mandrejava,  mig estirada al 
sofà, valorant les dues opcions que tenia si no volia anar a 
dormir  a  l’hora  de  les  gallines:  acabar-se  d’estirar  i, 
tapadeta amb la manta, practicar el zapping fins trobar 
algun  programa  interessant  o,  passant  de  la  tele, 
començar a llegir la novel·la que s’havia comprat aquella 
tarda.

El so persistent del telèfon la va obligar a aixecar-se. “Deu 
ser la  mare”,  es  digué.  De fet,  la  seva mare era l’única 
“coneguda” que la trucava pel telèfon fix. Amb la resta: 
parents,  amics  i  companys  de  feina  es  comunicaven  a 
través del mòbil o del correu electrònic. Algunes vegades, 
però, en despenjar, en lloc de la veu materna, s’escoltava 
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la  cantarella impersonal d’alguna trucada comercial.  La 
Mònica es posava frenètica! Si una veu en off li oferia un 
nou servei de telefonia o li  volia vendre algun producte 
innovador,  els  engegava  a  pastar  fang,  obsequiant-los 
amb  una  selecció  d’exabruptes.  No  hi  podia  fer  més, 
n’estava farta. No servia de res, bé prou ho sabia, però 
així s’esbafava una mica. Abans, quan encara anava amb 
el lliri a la mà i creia en la gent a ulls clucs, fins i tot els 
donava taba,  però ara...  Quina manera de fer  perdre el 
temps! 

Hauria de modernitzar el sistema de telefonia, tenia un 
aparell  tan  antiquat...  “Sembla  de  museu”  li  deien  les 
amigues  en  to  mofeta.  Li  havien  comentat  que  elles 
tenien  contestador  automàtic  i  per  la  pantalla 
visualitzaven el número des del qual es feia la trucada. 
D’aquesta manera podien obviar les que no interessaven 
i, llestos!

 Aquell dia, després de despenjar i deixar anar “l’hola!” 
cordial amb el que solia començar el diàleg amb la seva 
mare, va sentir una veu d’home, rogallosa i aspre, que li 
deia sanglotant: “T’estimo, no pengis”. Potser estava mig 
endormiscada o potser la frase, massa temps oblidada, la 
va sobtar. El cert és que la Mònica no va penjar. Si algú li 
volia gastar una broma quedaria ben retratat, pensà entre 
molesta i encuriosida.

- Qui ets? -va inquirir amb veu dura.

-  No  em  coneixes,  però  et  necessito  –li  digué  l’home, 
plorant.

- M’estimes? Em necessites? A mi? Quan fa que no em 
veus? No t’has adonat  que ja  no sóc la  d’abans? Tu et 
deus referir a l’antiga Mònica, la “Refúgium peccatórum, 
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Consolátrix afflictórum”, oi? Doncs, “ya no soy esa”, li va 
etzibar amb to burleta, mig cantant.  

- Perdona’m, perdona’m -repetia l’home, gemegant-.  Jo 
no et conec de res, però has estat la meva salvació. Estava 
tan aclaparat, tan sol... Dins el meu cap s’havia format un 
remolí negre que creixia per moments i m’empenyia a la 
desesperació.  Hauria  estat  capaç de qualsevol  disbarat! 
He agafat el telèfon amb la intenció de rebotre’l contra el 
terra però, en aquell moment, una petita llum s’ha encès 
en  el  meu  cap  i,  en  lloc  d’esclafar-lo,  he  marcat  un 
número, el primer que he vist a la guia, el teu. Un “Hola” 
alegre  ha  entrat  directament  dins  el  meu  cap  confós. 
Aquesta salutació, aquesta sola paraula, ha estat com un 
interruptor  que  ha  desactivat  el  vòrtex  negre  que 
m’embolcallava. Gràcies, gràcies!

La  Mònica va deixar que la pell de llop se li  esmuynís 
esquena avall i el xai que duia dins va aflorar malgrat els 
seus  propòsits  de  convertir-se  en  una  dona  dura.  Ella 
també havia tingut algunes estones dolentes i no li costà 
posar-se en el lloc d’aquell home afligit que li confessava 
la  seva  estima  a  canvi  d’una  paraula  amatent.  Era 
possible que una veu amable pogués fer un miracle com 
aquell?, es preguntava. Van parlar una estona, de tot i de 
res, i la Mònica li digué que la podia telefonar sempre que 
volgués.

L’endemà, a la mateixa hora, l’home va tornar a trucar. El 
seu to era distès i afable, molt diferent al del dia anterior. 
La Mònica va preparar una cadira, tal com feia el dia que 
la mare tenia xerrera i s’eternitzava en el seu soliloqui i, 
ben asseguda, es disposà a escoltar aquell home anònim, 
amb  resignació.  No  va  haver  d’aguantar  un  monòleg 
avorrit ni un seguit de lamentacions i queixes. Durant la 
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conversa,  fluïda i  àgil,  va  anar  deduint  que es tractava 
d’un home culte i assenyat que sabia parlar, qüestionar i 
fer atenció a tot el que ella li deia. L’estona li va passar 
volant.  

Entre ells es va establir una rutina i, cada dia, després de 
sopar, la Mònica esperava la trucada amb candeletes. En 
sentir el primer so, agafava el telèfon, deia “hola” i el cor 
li  bategava  alegrement  quan  sentia:  “T’estimo,  no 
pengis”. Sempre les mateixes paraules del primer dia, ara 
dites amb un to jocós i ple d’afecte.  Parlaven de cinema, 
de viatges, de política, de literatura i, fins i tot, d’alguna 
xafarderia de la premsa rosa. Mai es van fer confidències 
a  nivell  personal  ni  van  parlar  de  trobar-se.  Eren  en 
Miquel i la Mònica, dos interlocutors anònims i res més. 
Es convertiren en dos desconeguts que es coneixien molt i 
ja en tenien prou. 

I un dilluns no hi va haver trucada, ni el dimarts, ni el 
dimecres... Durant tota la setmana no n’hi va haver cap. 
Si  hagués  disposat  d’un  aparell  modern  potser  podria 
esbrinar el seu número, però amb aquella andròmina...

La noia, decebuda, després de sopar, s’asseia al sofà, es 
tapava amb la manta, feia zàping intentant trobar algun 
programa interessant o fullejava el llibre sense ser capaç 
d’endinsar-se  en  l’argument.  Necessitava  sentir  aquella 
veu aspre que ja no plorava i que a ella la feia sentir viva i 
feliç. Feia tant que no la trucava...  Què li havia passat? 
Havia tingut  un accident? Estava malalt?  Havia mort i 
ella  no  ho  podria  saber  mai?  Tenia  altres  amants 
telefòniques i l’havia deixat per una veu més dolça? En 
Miquel ja no l’estimava?. 
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Tot  el  pessimisme  que  durant  un  temps  havia  quedat 
arraconat  li  va caure  al  damunt com una capa fosca i 
pesant. Passava de la tristesa i l’enyor a la ràbia. L’havien 
entabanat  de  nou.  “No  n’aprendré  mai.  T’estimo, 
t’estimo...,  i  una  merda!”,  es  repetia  indignada.  Els 
vespres  se  li  feien  eterns,  res  l’entretenia,  estava 
ensopida, cansada, sense esma.

Un vespre, a aquella hora que havia esdevingut per a ella 
un xic màgica, a l’hora en la que en Miquel solia trucar, es 
va  deixar  portar  per  un  rampell.  Plorant  de  despit  i 
d’enyorança  va  agafar  el  telèfon  i,  obrint   la  guia 
telefònica, marcà un número.

- Digui?

- T’estimo. No pengis.
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