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En Gregori obre la porta de casa i carregat de bosses va 
cap a la cuina, ho deixa tot al damunt de la taula i sospira 
satisfet. Només ha de preparar el dinar per dues persones 
i ara té la sensació que ha comprat massa. Com que viu 
sol, acostuma a menjar fora sovint però la veritat és que li 
agrada  cuinar  i  que  se’n  surt  prou  bé,  per  això  està 
content  quan  té  convidats.  Avui  però  és  una  ocasió 
especial, l’Elena ve a dinar. Comença a endreçar-ho tot: 
els ous, els refrescos i el vi a la nevera, és un Chardonnay 
una mica car però que el farà quedar bé, i l’ocasió s’ho 
val. També ha comprat uns bombons per a l’hora del cafè 
i els deixa damunt de la taula del menjador, que s’hi està 
més fresc. 

Ara  s’atura  un  moment  per  decidir  per  on  comença  i 
decideix  que  el  millor  serà  preparar  la  crema  que  vol 
servir  per  postres,  perquè  tingui  temps  de  refredar-se. 
Mentre ho fa escolta música, quan cuina li agrada escoltar 
òpera  i  avui   ha  escollit   Norma, una  de  les  seves 
preferides.  Quan  la  crema  és  a  punt,  deixa  la  safata 
damunt de la taula i comença a preparar el peix. Com que 
ha anat a comprar molt d’hora, ha pogut triar el que més 
goig  li  ha  fet.  El  posa  en  una  safata   i  l’envolta  amb 
patates ben fines, ceba i bocinets de tomata. Ha decidit 
preparar-lo amb pinyons i vi dolç, seguint una recepta de 
la  seva  mare.  Després  de  posar-lo  al  forn  comença  a 
rentar les verdures, ha pensat fer-les a la planxa, que li 
surten molt bones. L’Elena no és sofisticada i pensa que 
això li pot agradar. Mentre talla les puntes dels espàrrecs, 
tots a la mateixa mida, acompanya xiulant a en Pollione, 
l’amant traïdor de Norma. Està content. Ja fa temps que 
es coneixen amb l’Elena, que treballa com a secretària a la 
mateixa  empresa  que  ell  però  en  un  departament 
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diferent. Van començar coincidint a l’ascensor als matins, 
després  es  veien  sovint  a  la  cafeteria  on  anaven  a 
esmorzar.  Un dia,  asseguts  l’un al  costat  de l’altra a  la 
barra, van començar a xerrar i poc després, sense haver-
s’ho dit, qui arribava primer guardava lloc per l’altre en 
una  de  les  taules.  L’estona  de  l’esmorzar  la  passaven 
parlant, explicant-se una pila de coses i s’hi trobaven bé. I 
ahir,  finalment,  es  va decidir  a convidar-la a  dinar.  En 
Gregori somriu mentre dóna el tomb als espàrrecs. Pensa 
que encara no sap ben bé com va anar, de fet no hi va 
haver res preparat, ho va portar la conversa. Ell li va dir 
que  no  era  el  típic  solter  que  s’alimenta  de  menjars 
precuinats,  que  li  agradava  cuinar  i  que,  sense  voler 
vantar-se’n,   hi  tenia  força  traça.  L’Elena  se’n  va riure 
amb cara d’incrèdula i  aleshores ell  li  digué que podia 
demostrar-li quan volgués i sense pensar-s’ho gens, la va 
convidar a dinar a casa seva. Ella acceptà amb la condició 
que ho havia de preparar ell  tot solet,  sense cap ajuda. 
Així doncs, van quedar per dissabte, ja que cap dels dos 
havia d’anar a treballar.

I  és  per  tot  això  que avui  en Gregori,  guarnit  amb un 
davantal que li van regalar una amics seus en el que, amb 
lletres ben grosses, s’hi pot llegir: “I love cooking!”,  ja fa 
estona que tragina amb el llobarro, les albergínies i  els 
espàrrecs.  Obre  el  forn per veure com va el  peix  i  una 
oloreta molt bona s’escampa per la cuina. Tasta el suquet 
i  somriu  satisfet  mentre  sent  com  Norma  i  Adalgisa 
rivalitzen per l’amor de Pollione.

Finalment tot és a punt, fins i tot la taula parada. Ha estat 
una estona decidint quines tovalles posaria. La seva mare 
n’hi va regalar unes de brodades pel seu aniversari i les ha 
tingudes a les mans, però en el darrer moment ha canviat 
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d’idea i s’ha decantat per unes que va comprar ell no fa 
massa. Són de ratlles en diferents tons de verd i, de tant 
en tant, hi ha una franja blau marí. Ha pensat que així tot 
quedaria més modern i informal. Hi dóna un darrer cop 
d’ull,  adreça un dels ganivets i torna cap a la cuina. Al 
peix encara li falta una mica, baixa la temperatura, dóna 
una  mirada  al  seu  voltant  per  comprovar  que  tot  està 
endreçat  i  aleshores...  la  veu.  És  allí,  passejant-se 
tranquil·lament  per  damunt  del  marbre,  xuclant  les 
petites restes de menjar. Una mosca, negra i fastigosa! No 
hi ha res que repugni tant a en Gregori com una mosca 
barrejada amb el menjar. Agafa un drap de cuina i li clava 
un ventallot, però falla i la mosca s’enlaira ben cofoia, o 
això és el que li sembla a en Gregori. Ara és dalt del sostre 
i se’l mira cap per avall ben satisfeta. Pensa que podria 
agafar l’insecticida i matar-la amb una bona ruixada però 
no vol que se’n senti l’olor a la cuina quan arribi l’Elena. 
Prova  d’obrir  la  finestra  i  espantar-la  amb  el  drap, 
pensant que quan vegi la sortida, la mosca fugirà. Però 
s’equivoca,  passa  i  traspassa  per  davant  de  la  finestra 
oberta i no hi ha manera que marxi, sembla que s’hi troba 
bé aquí  dins.  Vola ràpidament d’un lloc a l’altre,  passa 
d’un armari al forn, salta cap al microones, es passeja per 
la  nevera  i  s’atura  un  moment  damunt  de  la  taula, 
segurament ensumant la crema que en Gregori ha deixat 
allí abans de posar-la a la nevera.

- Això no! No la tastaràs pas! – Crida en Gregori, que ara 
va equipat amb una paleta de plàstic, i dóna un cop rabiós 
damunt de la taula. Però la mosca ja no hi és, cada cop 
que ell vol esclafar-la d’un cop, ella aconsegueix escapar 
una  mil·lèsima  abans.  La  persecució  ara  és  frenètica, 
clava cops a tort i a dret, però sense èxit. Està tot suat i 
molt  nerviós.  Una  oloreta  sospitosa  surt  del  forn, 
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segurament l’hauria d’haver apagat fa estona, però ell ni 
se  n’adona.  Es  mira  el  rellotge  i  s’adona que falta  una 
mica més de mitja hora perquè arribi l’Elena. Té temps de 
dutxar-se i arreglar-se, però abans ha de desfer-se d’ella. 
No deixarà pas que mentre dinen es passegi per damunt 
dels seus caps i aterri de tant en tant damunt d’un dels 
plats per tastar el dinar! Precisament ara s’acaba d’aturar 
damunt de la seva espatlla esquerra i reposa fregant-se 
les  potetes  del  davant.  En  Gregori,  a  poc  a  poc, 
aguantant-se l’alè, aixeca el braç dret, s’atura un moment, 
mirant-se-la  de reüll  i  després,  molt  ràpidament i  amb 
totes les seves forces, espetega la paleta de plàstic contra 
el seu muscle, cosa que li  provoca força dolor. Ja se la 
imagina esclafada damunt de la seva camisa... però res, la 
mosca no hi és! Furiós, mira enlaire i la veu passejant-se 
per la paret, ben amunt, gairebé tocant el sostre. Espera 
immòbil,  fregant-se  l’espatlla  adolorida,  espera  que 
s’apropi perquè no està disposat a tornar a fallar.  Però 
ella no es posa al seu abast, va fent saltirons lluny d’ell, 
com  si  ho  fes  de  manera  intencionada.  En  Gregori, 
forassenyat,  s’imagina  que  es  riu  d’ell.  –Riuen  les  
mosques?- es  pregunta.  Pensa que el  veu com un enze 
maldestre,   que  és  molt  més  llesta  que  ell  i  que  s’ha 
proposat  esguerrar-li  el  dinar.  Encara espera,  però ella 
ara s’ha aturat en un racó allunyat, ben amunt i s’hi està 
ben quieta. Potser fa una becaina perquè, després de tant 
tràfec, deu estar ben cansada.

La mira atentament, amb les celles arrufades, l’odia, s’ha 
convertit en una obsessió. Surt de la cuina i torna amb 
una  escala  metàl·lica.  Està  disposat  a  acabar-ho  d’una 
vegada! A poc a poc, sense treure-li la vista del damunt, 
puja un esgraó i un altre, lentament, fins el darrer. Ella no 
s’ha mogut i no sembla sospitar el perill. Amb compte, en 
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Gregori aixeca el braç amb la paleta a la mà però, en el 
moment en que vol baixar-lo amb força per esclafar-la, 
ella surt  volant passant per damunt del  seu cap .  Això 
l’agafa desprevingut i vincla el cos enrere com si volgués 
empaitar-la, perd l’equilibri  i  cau d’esquena. No és una 
gran alçada, però abans d’arribar al terra, es dóna un fort 
cop al clatell contra el marbre de la cuina.

Són dos quarts de dues i l’Elena, puntual, toca el timbre. 
Una mica nerviosa es passa la mà pels cabells. Està molt 
maca avui i pensa que el vestit verd que porta, bastant 
curt i cenyit, li agradarà a en Gregori. Ningú ve a obrir. 
Torna a trucar i escolta. Sent la música però res més, cap 
remor de passes que s’apropin a la porta. Treu el mòbil de 
la  bossa  i  marca  el  número  del  Gregori.  Molt  fluix  li 
sembla sentir un so, que s’atura quan ella penja el telèfon, 
però  ningú  ve  a   obrir.  S’asseu  a  l’escala  i  decideix 
esperar-se una estona. –Potser és a la dutxa- pensa. – O 
ha hagut de sortir a comprar alguna cosa.- Deixa passar 
un quart i torna a trucar al timbre, que ressona dins del 
pis. Res, cap soroll. Empipada, gira cua mentre pensa que 
quan el vegi li cantarà les quaranta.

El  Gregori  ha  quedat  estès  al  terra,  amb  els  ulls 
esbatanats, com espantat. Un moment, la mosca se li ha 
passejat per damunt de la cara, fent-li pessigolles amb les 
potetes, com si volgués incitar-lo a continuar amb el joc. 
Després, avorrida, ha aterrat sobre la safata de la crema 
oblidada damunt de la taula i, llaminera, ha començat a 
llepar-la.
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