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Isidre  adorava l'olor  de  la  pell  de  sa  estimada Marina. 
Ella surava per la seua vida com sura una fulla per sobre 
d'un  torrent  estiuenc.  Era  dolça,  fresca  com  la  brisa 
matinera,  alegre i  riallera,  intel·ligent,  molt  intel·ligent, 
feréstega i  lliure;  tendra i  bella,  molt  bella;  tenia tots  i 
cadascun  dels  adjectius  que  un  home  enamorat  pot 
dedicar-li a la seua dona. Ell l'amava amb anhel, com qui 
anhela l'aire que respira, amb tanta passió que res no li 
feia més goig; res no li calia, res més que ella i prou; era 
una tempesta desfermada al seu interior; no hi havia més 
presència que la d'ella, res més.

Començaren a viure junts a les acaballes del més de març 
de  l'any  en  què  ell  assolí  la  plaça  de  professor  de 
lingüística catalana; d'això ja feia dos anys. Dos anys en 
què la felicitat havia omplit les seues vides: sempre junts, 
sempre amatents l'un amb l'altre, sempre impacients l'un 
per l'altre, sempre esperant-se: Isidre era feliç i Marina 
era feliç.

Es conegueren a  la muntanya,  un dia  de tardor;  Isidre 
passejava,  bocabadat,  pels  esplendorosos  boscos  de  la 
Tinença de Benifassà i dels Ports, plovia i l'aigua baixava 
pels  caminois i  senderes dibuixant delicats reguers que 
banyaven la terra; l'aire flairejava a herba: humit, fresc i 
viu. Aquella fageda l'encisava, sempre, des del primer dia 
en què, feia ja uns quants anys, hi va ficar els peus. A la 
tardor,  cada  any,  s'hi  apropava  per  gaudir  dels  colors 
daurats d'aquells arbres impossibles.

Va picar sola cap a la Font del Retaule per a fer un mos i  
beure  i  va  trobar  alguna  cosa  més  que  la  font:  allí, 
asseguda  a  l'improvisat  banc  de  fusta  que  era  el  bassi 
d'aigua,  la  va  veure.  Estava  sola.  Isidre  es  va  anar 
apropant,  a  poc  a  poc;  ella  no el  veia,  tenia  la  mirada 
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perduda  entre  els  arbres,  com  si  estiguera  parlant-los, 
com si poguera llegir les fulles: era amb els arbres. Isidre 
no havia vist mai uns ulls com aquells. Ulls de llum, eren 
llum! Preciosa!, quin goig que feia.

Així,  embadalit,  es  va  dirigir  cap  a  ella  i  mentre 
s'apropava ella el va veure. “Bon dia”, digué ell. “Bon dia” 
i un somriure foren la resposta. “Puc seure amb tu?”, va 
preguntar. I així va ser i d'ençà d'aleshores, ja no s'havia 
separat mai del seu costat, mai: més de dos anys junts.

Dues setmanes després d'aquell primer encontre casual, 
van fer l'amor. S'entregaren..., i amb això gairebé està tot 
dit. Isidre tremolava, quasi no podia respirar, corprès per 
l'emoció, bojament enamorat. Quan els seus dits tocaren 
la pell  suau i  nua de les  sines de Marina,  un calfred li 
recorregué el cos de dalt a baix. Tenia la pell tan suau. “La 
seua pell, la seua pell...” Ella respirava amb força; el seu 
alè era tebi i també tremolava. Asseguts al llit, l'un davant 
l'altre, es tocaren i es miraren llargament. Els seus cossos 
gaudien  junts:  els  seus  llavis  es  besaven,  els  seus  dits 
s'acariciaven, s'oloraven, s'escoltaven. Traspuaven passió. 
Quan ell la feu seua li va semblar que quelcom, intim i 
essencial,  se  n'anava  cap  a  ella;  li  ho  donava  com  un 
present,  més  tard  comprengué  que  el  present  era  ell. 
Marina  va  cridar,  va  gemegar,  va  sospirar,  va  moure's 
amb  ell,  com  ell  i  per  a  ell:  era  música.  Eren.  Isidre 
l'olorava,  la  besava,  la  tocava,  li  acariciava  els  malucs 
mentre  empenyia  amb  força,  amb  plaer.  Mai  no  havia 
sentit  res  semblant.  No  parava  de  tremolar.  Ella  el 
besava, el mossegava als llavis, li oferia els mugrons i ell 
els xuclava, delerós, amb fruïció, durs i rosats; suaus molt 
suaus. Marina s'oferí a ell com no ho havia fet mai i Isidre 
s'entregà com no ho havia fet mai. Feren l'amor tot eixe 

3



dia,  tota la nit  i  el  dia següent no s'alçaren per anar a 
treballar: Isidre s'inventà una excusa, a ella no li calia: era 
pintora i era bona. Amb la trentena ultrapassada no havia 
fallat mai al treball l'Isidre. Més avant va faltar més d'una 
vegada.

Des d'aquella primera vegada tot canvià, tot fou u, tot una 
sola  cosa,  tot  una  mateixa  onada  gegant  que  els 
arrossegava sense control. Cada encontre era passió, cada 
mirada,  cada contacte,  cada gest,  cada paraula:  tot  era 
passió. Hi havia quelcom..., no sabria dir que era, però hi 
havia... Ell mai no havia pogut explicar-ho.

Més de dos anys entregats, més de dos anys de viure l'un 
per l'altre, de riure, de plorar junts, d'estimar-se. Mai s'ha 
viscut res semblant, ni tan sols heu sentit parlar d'alguna 
cosa així.  Quina història, quin amor! Visqueren, junts i 
amants, la seua rutina, Isidre al treball i ella al seu estudi. 
Compartiren la vida i la vida els recompensava amb una 
immensa felicitat.

Isidre acabava de treballar, sempre, a les sis de la tarda 
en  punt.  Eixia  rabent,  esperitat  cap  a  casa.  Quan  ell 
arribava,  ella  ja  hi  era  a  casa:  l'esperava,  sempre 
l'esperava, sempre amb un somriure. Ell l'abraçava fort i 
li olorava la pell i  s'omplia d'aquella olor tan dolça, tan 
especial d'ella, i així cada dia.

Quan estaven junts, no se separaven; es tocaven; els seus 
dits eren lligams entre ells, forces que els connectaven i 
eixe contacte físic els portava fins un contacte espiritual, 
un  gaudi  de  sentiments,  que  no  havien  conegut  fins 
aleshores. Així havien viscut el seu amor des del primer 
dia.
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Ara,  després  de  passat  tant  de  temps,  l'Isidre  era  dins 
d'un núvol de felicitat  etèria.  De vegades,  quan Marina 
rondinava per la casa, fent quelcom que hagués de fer, ell 
s'apropava  i  la  tocava;  li  acariciava la  pell  amb passió, 
fent córrer els dits per tot el seu cos. Passava les mans 
baix de la roba i la sentia i, alhora, li olorava el cabell i li 
besava el coll i ella tremolava mentre anava fent el que 
hagués de fer, i ell, sempre, com un ritual sagrat, sempre 
deixava que l'olor de la pell d'ella es ficara molt endins. 
Isidre adorava l'olor de la pell de sa estimada Marina: era 
tan seua...

Al matí mentre ella dormia, ell  s'acostava i  s'omplia de 
l'olor de sa pell; i a les nits feia el mateix. Ell volia ser ella, 
volia ser part de la pell de la seua estimada, d'aquella pell 
de tacte tan dolç que flairejava amor i tendresa. La volia, 
l'adorava.

Ella sempre havia sigut la primera en alçar-se. Anava al 
bany i es dutxava i ell sentia que l'aigua tèbia corria pel 
cos d'ella i veia l'espuma del sabó regalimar fins els peus 
de  sa  estimada per  a  escolar-se  finalment pel  desguàs; 
notava el cabell banyat i veia el cristall de la mampara ple 
de  baf;  sentia  el  tacte  suau  de  la  tovalla  i  olorava  el 
perfum que ella es posava cada matí després de dutxar-
se. Després ella s'asseia una estona davant del mirall i es 
capficava en els seus pensaments com cada matí.

Eixia del bany, feia el desdejuni i el deixava preparat a la 
taula de la cuina; es dirigia al dormitori i, sense fer soroll, 
amb  la  delicadesa  que  sols  ella  podia  tenir,  es  vestia. 
Sempre ho havia fet així, tots els matins durant més de 
dos anys. Hui també.
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Ell  l'admirava  quan  ella  es  quedava  embadalida,  amb 
l'esguard farcit de melancolia, els ulls brillants i un mig 
somriure als llavis, davant la foto del seu primer viatge. 
Isidre recordava aquell viatge a Barcelona per a veure uns 
parents d'ella; van ser molts feliços en aquell viatge; van 
viure amb intensitat cada moment; va ser a l'estiu del seu 
segon any.

Ara ell es trobava al despatx darrere la seua taula mirant 
cap a la porta. Isidre era al seu núvol de felicitat etèria i 
allí Marina estava sempre present, al seu espai, ho omplia 
tot. De nou va tornar a sentir l'olor de la pell de la seua 
estimada, es va veure transportat, estava amb ella,  veia 
com ella movia el pinzell amb destresa, com feia retocs en 
el seu últim quadre. Era allí, amb ella, al seu estudi. L'olor 
dels olis s'estenia per tota la cambra. Veia el quadro que 
estava pintant i l'olorava a ella; eixa olor tan peculiar de 
la  seua  pell.  Estava  pintant  un  cavall,  retallat  sobre 
l'horitzó  d'una verda  vall;  era  un cavall  negre,  preciós, 
superb. Sentia els dits d'ella, bruts de pintura, compartien 
la mateixa pell; veia de nou la punta del pinzell apropar-
se al quadro i deixar un reguer de verd sobre el prat; ell 
estava als ulls d'ella. Finalment el pinzell anava al pot de 
l'aiguarràs. Notava com ella es llevava la bata blanca amb 
què es cobria per a pintar; sentia l'aigua i el raspall amb 
què netejava les seues mans i  el  drap que les assecava. 
Abans d'anar-se'n ella es girava i feia una última mirada 
al quadro que reposava al cavallet, i  ell podia sentir de 
nou l'olor  de  la  pell  d'ella;  la  seua pell  suau  i  flairosa. 
Isidre adorava l'olor de la pell de sa estimada Marina: era 
tan seua...

Surava pel despatx, de nou allí, a la vora de la seua taula 
de  sempre.  Eren  quasi  les  sis,  havia  d'anar-se'n  cap  a 
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casa; Marina l'estaria esperant, com feia sempre, després 
de tornar de l'estudi.  Compartirien tots i cadascun dels 
moments en què estarien junts i ell com sempre oloraria 
la  pell  de  la  seua  estimada,  aquella  pell...  Més  tard 
s'asseurien a taula davant d'un sopar gloriós que Marina 
hauria preparat amb tan d'amor, com sempre.

Marina estava a casa esperant-lo, ell es va apropar per a 
besar-la i en fer-ho li va semblar que ella tremolava; sí, 
tots dos tremolaven, com cada dia. Isidre va sentir de nou 
la flaire de la seua dolça pell. Al menjador la taula estava 
parada per sopar. Ell la mirava extasiat com sempre ho 
feia mentre ella sopava. En acabar, ella va seure davant 
del  televisor;  ell  a  tocar  de  sa  estimada;  i  el  televisor 
parlava i parlava del temps, dels polítics, dels esports...; 
ell no escoltava, sentia tan sols els batecs dels seus cors i 
la tocava, ella es deixava fer i s'estremia. S'estimaven, sí, 
s'estimaven mentre Isidre surava al seu núvol de felicitat 
etèria. Allí mateix ell la va sentir de nou, va tornar a ser 
part d'ella,  res no havia canviat des del primer dia que 
s'entregaren l'un a l'altre, res no canviara mai.

Marina es va dutxar i  va anar-se'n al llit.  Es va quedar 
adormida tan bon punt els llençols cobriren el seu bonic 
cos.  Isidre es  va quedar mirant-la:  preciosa,  els  cabells 
caient sobre el rostre. Ell es va apropar i li va tocar la pell, 
va recórrer l'esquena, el ventre, les sines, el cabell, el coll, 
els malucs, el pubis amb els suaus pels rinxolats: estava 
tèbia,  encara  traspuava  amor.  Ell  seguia  tocant-la  i 
olorant-la de dalt a baix, tota. Isidre adorava l'olor de la 
pell de sa estimada Marina: era tan seua...

De matinada la sentia al seu costat, notant l'escalfor del 
seu cos jove. Es va apropar i li va besar el coll i ella es va 
estremir,  va  gemegar;  semblava que somiava.  Ell  es  va 
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apropar més i més, tant que ja era part d'ella. Els seus 
dits van entrar dins de Marina: ella es tornà a estremir i 
ell  va  tremolar.  Isidre  mai  havia  pogut  vèncer  aquell 
encís, aquella olor tan dolça; ell sempre responia a cada 
estímul, a cada mirada, a cada bes, cada contacte, cada 
paraula de Marina.

Va entrar amb força, amb tot el que podia donar. Ella es 
va estremir, amb tendresa i passió, amb deler. Va gaudir-
la de nou. Van gaudir l'un de l'altre, van fruir el seu amor. 
Van ser u i ell es va esvair con sempre.

A l'alba va sentir com l'aigua regalimava pel cos d'ella; va 
veure  com  Marina  es  pentinava  davant  del  mirall  del 
bany, va olorar el perfum que naixia d'aquella pell que ell 
tant  s'estimava.  Ara  tornaria  al  dormitori  i  després  se 
n'aniria a l'estudi. Isidre va veure com la Marina besava la 
fotografia, aquella de la Tinença, on es van conèixer, la 
que tenien a la tauleta de nit. Ella es va girar cap al llit des 
d'on ell l'admirava i després se'n va anar.

Era diumenge al matí i va sonar el timbre. Va sentir com 
Marina s'alçava del llit per a obrir la porta. Va escoltar les 
veus al menjador. Era la mare de Marina que havia vingut 
a visitar-los. Ell es notava ensopit com sempre, amb els 
sentits boirosos com sempre. Un raig de sol s'escolava per 
les  fenelles  de  la  persiana  del  dormitori.  Va  notar 
l'escalfor  del  llit  allí  on la  seua estimada Marina havia 
jagut.  Va  veure  la  foto  de  tots  dos  que  ella  tenia  a  la 
tauleta de nit,  la que ella sempre mirava abans d'anar-
se'n a l'estudi; Marina estava preciosa el dia que es feren 
aquella fotografia. Isidre, dins del seu núvol de felicitat 
etèria, es va dirigir al saló, es va apropar cap a Marina i la 
va acariciar breument i ella es va estremir i va dibuixar un 
somriure tímid. Ell la va olorar com sempre, la volia tant. 
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Marina mirava cap a sa mare: plorava. “Si no haguérem 
anat  a  Barcelona  -va  dir-;  si  aquell  cotxe  no  s'hagués 
travessat a la carretera”.  “Mare,  de tant en tant tinc la 
sensació...,  la  certesa,  que  ell  encara  hi  és  amb  mi”. 
Plorava.

Ell  es  va  apropar  i  la  va  olorar:  pobra  Marina.  Isidre 
adorava l'olor de la pell de sa estimada Marina: era tan 
seua... 
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