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Avui  no  teníem  molta  feina  a  la  perruqueria,  però  ha 
vingut una clienta nova, diu que s’acaba de traslladar al 
barri.  És  una  dona  jove,  d’uns  vint-i-cinc  anys,  més  o 
menys, segons els meus càlculs. La meva cap vol agafar-la 
ella,  però arribo abans jo. Vol tallar-se les puntes. A la 
meva cap no li agrada que l'agafi jo, no li agrada que agafi 
noies  joves,  diu  que em coneix.  Sembla simpàtica,  així 
que continuo la conversa que ella ha començat:

―“Quina sort ser tant jove”, dic jo, “si fos tant jove jo, el 
meu home no m’hauria deixat”.

La clienta resta callada, la meva cap ja ni em mirava, deia 
fluixet: “una altra vegada”. Potser tenia raó, però no ho 
podia evitar,  havien passat dos anys,  però no ho podia 
oblidar.

―“Al principi no em vaig adonar”, deia jo. “Jo treballava 
tot el dia i no sabia que feia en tot el dia, només sabia que 
a vegades arribava tard. A vegades, la seva roba olorava a 
un perfum, un perfum jove com el teu. Deia que seria el 
perfum de les  seves  clientes,  era  comercial,  no  t’ho  he 
dit?”

―”La parella actual és una noia jove. Coneguts meus els 
han vist passejar de la mà. No sé que veurà aquesta noia 
en un home d’uns cinquanta anys. Diners. Una trenca-
famílies això és el que és. Una meu...”

La clienta, a la que encara no li havia preguntat com es 
deia, va dir sobtadament:

―“Potser la noia jove estava enamorada, potser els dos 
estaven enamorats, amb l'amor mai no se sap”.

Aquestes paraules em van sorprendre i em vam enutjar, 
però vaig seguir parlant:
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―“Un senyor d’uns cinquanta anys que deixa la seva dona 
i els seus fills per una noieta de vint anys... Em va deixar 
sense el  meu negoci,  perquè estava a  nom d’ell.  Abans 
tenia una perruqueria, funcionava molt bé, era jo la que 
treballava, però necessitava els diners per la noieta i es va 
vendre la perruqueria i a mi no em va donar ni un euro. 
La pensió dels seus fills no la paga sempre... si no fos per 
mi de què viurien els seus fills, un nen de deu anys i una 
nena de dotze. Es diuen Oriol i Laia, saps...

La clienta va interrompre i va dir:

―“Jo no patiria per un home com aquest, es veu que no 
us estimava prou, no t’estimava prou. Jo l’oblidaria. Hi ha 
molts homes per el món millors que aquest.”

―“M’agradaria  conèixer  un  d’aquest  que  tu  dius”,  vaig 
contestar jo.

―“El meu home”, va deixar anar ella. “Fa tres anys que 
estem junts i estic completament convençuda que mai em 
farà una cosa així.”

Vam continuar  discutint  sobre  els  homes i  ella  que,  al 
principi restava callada, ara estava engrescada parlant del 
seu  marit.  Ja  gairebé  havia  acabat  de  pentinar-la,  jo 
estava d’esquena a la porta de la perruqueria, quan vaig 
sentir una veu coneguda que deia “Amor, et queda molt?” 
Vaig girar-me lentament per a veure qui parlava. 

Acabava d’arribar el meu ex per recollir a la seva parella, 
la nova clienta.
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