
UNA DOLÇOR AGRA ALS SEUS LLAVIS

Sona el despertador amb un soroll intens que s’esmunyeix per dins dels seus 

somnis i la desperta amb un cert regust a melangia.

 Cada matí el ritual és invariable: s’aixeca i obre la finestra; els primers 

raigs de sol entren dins l’habitació, deixant-la en penombra; ja li agrada 

aquesta sensació, se sent protegida i, mentre observa la vorera del carrer, 

amb els cotxes i les primeres senyores dirigint-se al mercat, se li dibuixa un 

petit somrís a les galtes; després de tant de temps torna a sentir-se viva de 

nou, més que mai.

Caminant, es dirigeix al treball, passant pels miralls de les botigues es mira i 

s’agrada, tota aquella confiança en ella mateixa que tenia de joveneta, i que 

perdé de més endavant havia tornat, mes forta que mai; se sentia lliure i 

valenta, ara podia aconseguir tot el que es proposés, i tota ella tremolava 

d’alegria amb aquella idea.

De tornada, sempre passava pel mercat i establia conversa amb aquelles 

dones que sempre havien estat aquelles nenes i aquelles joves amb les que 

jugava pel barri de petita, i que ara vivien un matrimoni aparentment feliç 

amb dos fills, un gos i un periquito. Habitualment,  li preguntaven pel 

1



Llorenç, el seu marit, i perquè encara, a la seva edat, no havien tingut cap 

fill; ella es posava de mal humor amb les seves preguntes:  tot el barri sabia 

que la Marta era estèril, i elles aprofitaven per explicar la seva meravellosa 

vida, amb el seu meravellós marit, que les portava uns dies a Perpinyà a 

l’estiu, i els seus meravellosos fills, que treien matrícula d’honor en qualsevol 

tasca que fessin. Ella es disculpava dient que tenia pressa i havia de marxar, 

prou bé que sabia l’alegria que s’enduien al veure-la així de moixa i 

desgraciada, i de fet sempre s’ho havia cregut, que era una desgraciada, 

fins el dia que va dir prou.

Aquest matí torna a passar pel mercat, torna a trobar-se amb aquelles 

dones que havien estat aquelles nenes i aquelles noies amb les que sempre 

havia jugat de petita; però ara hi ha quelcom de diferent, ja fa unes 

setmanes que li van preguntar de nou pel Llorenç, i ella els hi digué que havia 

marxat de casa, les coses no anaven bé i havien decidit separar-se un 

temps; però totes sabien del cert que no devia anar ben bé així la cosa; amb 

massa freqüència, encara que ella intentava amagar-ho, veien les marques 

que duia a la cara i al coll, provocades per en Llorenç les nits en les que 

arribava tard i borratxo, avergonyit per tenir una dona incapaç de donar-li 

un fill; suposaven que devia haver-la abandonat, deixant el barri de banda; i 
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actualment sentien  més llàstima que abans, ja que ara, sense cap home al 

seu costat devia trobar-se encara més desgraciada que abans; però ben poc 

sabien elles el que realment va passar aquella nit en la que la Marta decidí 

canviar radicalment la seva vida.

 Es disculpa novament amb aquelles dones que havien estat aquelles nenes i 

aquelles noies amb les que sempre havia jugat de petita, dient que té 

pressa, ha d’arribar a casa i fer-se el dinar, i marxa mentre elles la miren 

amb els ulls tendres de qui veu un gat defallint, mentre ella amaga un 

somriure burleta rere la gavardina. 

Lentament travessa el barri i arriba a casa, presa d’una follia interior que li 

captiva els sentiments; tanca la porta amb clau i es dirigeix al rebost, un 

regalim de sang seca encara sembla degotar pels prestatges, i el cos sense 

vida del Llorenç, estès a terra, l’espera, ara ja no és ella la que ha de témer 

que aparegui les nits amb una copa de més al cos, ara ja no és ella la que es 

passa el dia cuinant, netejant o cosint per a que no li diguin ni la més mínima 

paraula d’amor, ara és lliure, i en Llorenç ja no hi és. Ara la mira fixament, 

per primer cop en molts anys, i ho fa amb uns ulls apagats del qui no te vida, 

tanmateix, aquells ulls grisos i entelats, mai van arribar a tenir aquella 

espurna de vida del qui porta amor dins del cor.
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