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No  m’he  enamorat  dels  ulls.  Però…  oh!  sí  que  m’he 
enamorat de les seves arrodonides muntanyetes. Semblen 
fermes, ben formades i esponjoses, fins i tot, podrien ser 
com dues pomes primaverals i… per descomptat al punt. 
Això em recorda que Tirant lo Blanc, personatge de l’obra 
del mateix títol que va escriure Joanot Martorell, fa una 
colla  de  segles,  es  va  enamorar  de  Carmesina,  dona 
virtuosa, precisament d’aquesta part de la seva anatomia 
femenina.

Aquest acalorat vespre del mes de juliol, he trobat la dona 
dels  meus  somnis,  és  la  Clara.  La  Clara  té…  bé  ja 
m’enteneu. Semblen fruita dolça i… mare meva, dec ser 
boig, jo! No, boig, no! Un home de carn i ossos que he 
descobert que hi ha més vida més enllà del  futbol,  sí... 
m’he enamorat com un adolescent, com un passerell i jo 
que me’n reia… Els homes no hem canviat gaire des de 
Martorell,  però els de ficció també han evolucionat poc 
perquè es continuen enamorant i...

La Clara, bufa, la Clara… Quin cos! Un cos deu, no, onze, 
tot i que la pel·lícula de… es refereix a una dona perfecta, 
oi?  Doncs… ho sento  pel  director,  però  jo  he  trobat  la 
dona onze. Ara bé, tinc un problema. Em considero, un 
cos nou. Sóc una mica calb. És clar, a la meva edat alguna 
petita,  petita deficiència física he de tenir  perquè de la 
resta,  no  us  penseu  que  res  està  avariat,  tot  rutlla 
perfectament. Però… si us sóc del tot sincer, ara que hi 
penso,  també trobaríem alguna diòptria  corregida  amb 
lents de contacte toves, i van tan bé que pràcticament no 
em recordo que les duc. Tinc poca miopia, no us penseu... 
Ull  dret,  dos setanta-cinc;  ull  esquerre,  tres  vint-i-cinc. 
Vista  cansada?  No.  Déu  me’n  guard,  encara  sóc  a  la 
frontera dels quaranta anys i no l’he traspassada, més ben 
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dit no hi he arribat. Ja hi arribaré. No cal cridar el mal 
temps  i  adquirir  malalties  perquè  quan  vénen  no  se’n 
salva ningú, i... és clar, jo no seré l’excepció que confirmi 
la regla, quan vinguin baldades ja afrontaré el problema. 
Clar i català, sense embuts, crec que només sóc un cos 
nou. Bon número, aquest. Vol dir gairebé perfecte, però… 
la  Clara,  sobrepassa  la  perfecció  mentre  que  jo  no  hi 
accedeixo. Com la puc portar al meu terreny afectuós? Ei, 
que tinc bones intencions jo,  eh? Què us penseu? Com 
podré aconseguir la primera cita? No serà molt complicat, 
ara...  tampoc  crec  que  sigui  bufar  i  fer  ampolles,  em 
caldrà una mica de mà esquerra. 

La  Clara  és  la  meva  nova  veïna.  Avui  quan arribava  a 
l’edifici  he  vist  una  dona  espectacular  que  també  hi 
entrava. “Quin tros de…” he pensat,  i  la meva sorpresa 
anava  en  augment  quan he  observat  que  no  només  hi 
entrava, sinó que a més a més esperava l’ascensor, aquest 
invent que alguns pensen del segle XX i que ja existia a 
l’antiguitat. Nois… ara sí que en les dimensions més aviat 
reduïdes d’aquest aparell que ens estalvia pujar i baixar 
escales he observat..., he flairat…, he escoltat…, no, no he 
tocat,  bé,  potser  sí…  la  porta  de  l’ascensor!,  l’he 
aguantada perquè la Clara, ha estat quan he sabut el seu 
nom, pogués sortir. Sóc un cavaller, jo! no sóc dels que 
tiren  les  portes  al  damunt  dels  altres  com fan  algunes 
persones! A casa em van ensenyar comportament urbà o 
cívic o...  algun nom semblant.  Eren molt  assenyats,  els 
meus pares,  i  aquestes  nocions  d’educació  que em van 
inculcar de ben jove m’han obert moltes portes. A veure si 
ara tinc sort i m’obren les portes del pis de la veïna!

–Bona nit! –va dir la Clara amb veu dolça, melosa, com a 
comiat del viatge fins al cinquè pis.
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–Bona  nit!  –va  respondre  el  nostre  protagonista 
flexionant la musicalitat de la veu de forma encisadora, i 
fent veure que no mirava on s’estava cremant la vista i no 
en podia apartar els ulls.

A la meva edat sabia molts secrets de seducció, però amb 
ella…  era  diferent.  Per  primera  vegada,  sí  ja  sé  què 
penseu… sempre es diu el mateix! No us aixeco la camisa, 
francament aquesta vegada per primer cop he pressentit 
que aquesta dona està feta per a mi. Ni alta, ni baixa; ni 
grassa,  ni  prima;  ni  de  cabells  rossos,  ni  de  cabells 
castanys;  ni  la  cara  arrodonida,  ni  massa  allargada;  ni 
blanca de pell, ni molt morena; ni els ulls blaus, ni els ulls 
foscos.  Els  té  verds.  Com  constateu  és  una  dona 
equilibrada físicament. No, no sé el número que calça de 
sabata, si voleu m’arrisco a dir-vos un trenta-set. Talla de 
pantalons? quaranta-dues i de jersei li encerto la mateixa 
mida perquè treballo en una empresa de moda i no sóc 
gai,  d’acord? Sí,  definitiu,  no  somio truites,  la  pretenc. 
M’ha robat el cor!

Ho va aconseguir. Al cap d’unes quantes coincidències a 
l’ascensor,  ell  no  pujava  mai  per  l’escala  quan  la  veia 
entrar  a  l’edifici,  es  van  fer  coneguts.  Després  d’unes 
poques setmanes, el superheroi de conquestes femenines 
es va decidir a proposar-li d’anar a sopar el dissabte, però 
tenia pànic que ella declinés la invitació. Ell era un nou i 
ella un onze! No creia gaire en casualitats quan… el destí 
va  voler  que  la  noia,  en  una  conversa  mantinguda  a 
l’ascensor, li posés l’oportunitat en safata de plata. Li va 
revelar  que  aquella  tarda  una  amiga  seva  havia 
emmalaltit i tenia dues entrades per anar aquell vespre al 
teatre, i també taula reservada en un restaurant xinès. Li 
va oferir la possibilitat d’acompanyar-la i així… No en va 
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dubtar, l’ocasió fa el lladre. Ell  no robava res, sinó que 
agafava el que feia temps desitjava amb delit i no sabia 
com demanar-ho. La nit va ser un castell d’il·lusions fet 
realitat. Les hores van passar a velocitat  meteòrica i el 
nostre protagonista, amb paciència, va aconseguir portar 
la noia al terreny anhelat, el llit? Potser sí! Jo no hi era! 
No us ho puc explicar amb tots els ets i uts, sí que us puc 
dir, però, que ara viuen feliços. Pel que he sabut, els falta 
poc per entrar al matrimoni. Quan hi entrin, en voldran 
sortir? 
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