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Avui és el segons dilluns que m’empolaino una mica més 
per anar a treballar. 

M’he  posat  un  vestit  jaqueta  de  color  cru,  amb mitges 
fosques  i  sabates  amb  plataforma  i  taco  molt  alt.  Un 
mocador al coll de color fúcsia per ressaltar i per tapar 
l’escot generós que deixaria entreveure la brusa, que de 
manera picardiosa he deixat descordat el botó que ve just 
a l’alçada dels pits. 

Tampoc vull que a la feina es pensin el que no sóc. Que 
sóc  una  barjaula.  Que  provoco.  Que  sóc  una  escalfa 
braguetes. 

Miro a tots els homes amb que em creuo, i els mig somric 
pensant que potser és ell. 

Miro, fins i tot, a través dels vidres dels bars i escodrinyo 
els que hi són a dins. Tot això dissimulant. Caminant amb 
vigor, trepitjant fort.  Repetint-me per dins:  “que guapa 
que soy, que linda que voy”.

Em  va  dir  la  Geni,  quan  érem  jovenetes,  que  si  ho 
repeteixes seguit et fa pujar l’autoestima, et fa anar més 
regida i guanyes mil. És com el dir “Lluís” quan et tiren 
una fotografia, que et fa fer un somriure natural. 

Tot  això  ve  d’ara  fa  dos  divendres  que  varem  sortir  a 
sopar per a celebrar l’aniversari de la Cris. Quaranta dos 
en  va  fer.  Ella  és  la  darrera  de  totes  que  fa  els  anys. 
Sempre presumeix de ser la més jove, tot  i  que no ens 
portem més que uns quants mesos. 

Aquell  sopar  varem ser  cinc.  Varem anar  al  restaurant 
Xalaca, a sota les vies del tren, on en Fermi, l’amo, ens va 
servir un sopar genial; un pica-pica a base de marisc. Ens 
va preparar uns musclos de roca, petitons i com si fossin 

2



fregits,  passats  per  la  paella,  per  llampar-nos  els  dits. 
Literal,  i  així  ho varem fer.  Als musclos els van seguir: 
navalles, cargols de mar, gambes, escamarlans... Vi, cava i 
copa. Després encara ratafia amb gel. 

La Laura portava la màquina de fotografiar i  va fer un 
munt  de  fotos:  primer  del  grupet,  mentre  sopàvem, 
bufant les espelmes, si  42 espelmes. Feia goig el  pastís 
tan carregat de flames. Llàstima que les havíem comprat 
de  les  que  no  s’apaguen  mai,  no  totes,  només  unes 
quantes, la meitat, perquè ja ens va avisar la pastissera de 
que era perillós que ho fossin totes, i tot i només ser-ne la 
meitat,  la  flama de  cadascuna es  va  enganxar  amb les 
altres,  fent  una  flamarada  més  que  considerable  i  va 
haver de venir el cambrer amb una tapa de cassola per 
apagar el foc. 

El diumenge següent al sopar vaig quedar amb la Laura 
per  fer  el  vermut  a  la  Plaça  Independència.  Mentre 
bevíem, un vermut blanc la Laura i un vermut negre jo, 
amb unes olives farcides i tot mirant les fotos del sopar, la 
Laura em va engaltar una frase que em va calar i alterar la 
vida. 

—Per cert, en Carles, em va dir que li agradaves molt, que 
et veia tot sovint quan vas a treballar i que fa temps que 
et  volia  entrar  però  no  sabia  com  fer-ho  i  com  t’ho 
prendries. 

—En Carles? Quin Carles? —li pregunto, jo. 

—Es un “tiu” que ve sovint per l’oficina, és l’escrivent gros 
de la notaria del Sr. Caparrós. Pensava que us coneixíeu. 
Que no vas veure com el saludava? Estaven a la taula de 
prop de la porta. Eren una colla de 10 o 12.
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—Si, ja me’n recordo, però només em vaig fixar amb una 
dona  escotada  que  reia  amb  sonora  riallada  i  li 
tremolaven els pits dins un jersei massa cenyit.

Que burra. Havia d’haver-me fixat amb els homes de la 
taula  i  no  amb  aquella  dona.  Tinc  un  buit.  Repasso  i 
repasso mil vegades l’escena. 

Vaig fer veure que no hi parava atenció a les paraules de 
la Laura, com si no anés amb mi, com si no m’interessés 
gens ni mica,  però la veritat  es  que se’m varen quedar 
gravades. 

Des de llavors penso en ell. Què deu fer? On deu estar? 
Què pensa? Com és? Me’l trobaré avui pel camí? Em dirà 
alguna cosa? Serà avui el dia en que es llançarà i gosarà 
atrossar-me?

Com ho podia fer per dir-li que no tingués vergonya. Que 
em digués alguna cosa. Que jo també el volia conèixer. 
Sortir  amb  ell.  Fer-nos  parella...  D’acord,  potser  corro 
massa.

He estat tota la primera setmana pensant si trucar o no a 
la  Laura  per  demanar-li  més  detalls.  No  volia  semblar 
neguitosa. No volia que se n’assabentes de que m’havia 
enamorat.

Enamorat, he dit? 

Sí,  tal  com  sona.  Si  no  com  es  diu  el  sentir  les 
papallonetes  brunzir  en  l’estomac.  Cada  nit  abans  de 
dormir-me,  m’abraço  al  coixí  pensant  en  ell.  Me 
l’imagino,  alt,  guapo i  fort.  Moreno i  amb ulls  grossos. 
Fins i tot em recreo amb l’olor que déu fer. 

Mira  si  he  perdut  el  nord  per  en Carles  que abans  de 
ficar-me al llit, ruixo el coixí del costat, perquè, tot i sola, 
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continuo  dormint  amb  llit  gran,  llit  de  matrimoni. 
Sempre dormo en la meva meitat sense envair mai l’espai 
de la possible parella. 

Doncs això, ruixo el coixí amb colònia d’home. En Julià, 
quan va marxar de casa, quan ens varem separar no es va 
endur el seu flascó de colònia. A mi m’agrada la flaire de 
la seva colònia i no perquè em recordi a ell, que ho tinc 
més que superat... 

Doncs això, ruixo el coixí i m’adormo ensumant aquesta 
olor que em te boja perduda. 

Penso que si m’adormo pensant amb en Carles, somiaré 
amb  ell,  però  no  recordo  cap  dia  que  hagi  passat.  Ja 
sabem que això dels somnis es molt capriciós i no es pot 
programar. 

La solució que adopto és la de somiar desperta i em passo 
moltes  estones  sense  dormir,  imaginant  que  anem  a 
ballar en una festa de barri, que tots dos som uns grans 
ballarins i ens atrevim amb tangos, cúmbies i també, és 
clar, amb més senzills com passos dobles i valsos. Anem a 
les atraccions, pugem a la sínia, s’atura quan estem a dalt 
del tot. Amb una vista fabulosa de la ciutat, tota plena de 
llums,  destacant  la  majestuositat  de  la  catedral  que 
empetiteix Sant Fèlix. Els arbres de la Devesa, que traient 
una mica el  braç en podríem tocar les  fulles,  fins i  tot 
alguna branca ens fa tancar els ulls per por de que ens 
esgarrapi la cara. El remor del riu Ter que tot i la foscor 
s’intueix la llera. A dalt de la sínia ens besem amb fervor i 
passió desbocada. Tot seguit, una mica trasbalsats per les 
voltes donades i amb un ruc-ruc a la panxa pels canvis 
sobtats d’alçada, anem a la caseta del tir. Evidentment, en 
Carles, les encerta totes i em regala una nina de peluix. 
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Abraçada a la nina i amb un cotó de sucre a la mà em 
passejo cofoia per la fira. 

Finalment, caic rendida de son. 

Dia a dia arrossego més son. Sort del maquillatge que em 
dissimula les ulleres que com bosses negres se’m formen 
a sota els ulls. També tiro del coloret que em fa una mica 
les galtes enrojolades evitant la cara d’ultratomba. 

Doncs sí, avui és el segon dilluns que m’empolaino una 
mica  més  per  anar  a  treballar.  Fa  deu  dies  que  estic 
enamorada.  Ara  entenc la  frase,  avui  t’estimo més que 
ahir però menys que demà. 

A la tarda trobo a la Isabel i el primer que m’engalta és: 

—Nena, et brillen els ulls! Deus estar enamorada. 

Sempre ha estat mig bruixa. 

Al seu encert li segueix una cascada de preguntes sobre 
“l’afortunat”, tal i com el qualifica ella. 

—Qui  és? Com es diu? Què fa? On el  vas conèixer? El 
conec?

La freno i li dic que estem a les beceroles de la relació i 
que encara no li puc dir res. 

Accepta  el  meu suggeriment  amb  el  compromís  de  fer 
una trobada urgent de les “nenes” per fer un monogràfic 
sobre “l’afortunat”. De fet, em moro de ganes d’explicar-
ho però  m’aguantaré  fins  el  divendres  vinent  que  hem 
quedat per  sopar totes plegades i espero haver fet algun 
pas endavant i haver entaulat, si més no, conversa amb 
en Carles. 
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Al final no pot ser, i arriba el divendres i el més calent a 
l’aigüera, bé això no és del tot cert, perquè el més calent 
està en el meu cor. Alça! 

M’ho  empesco  per  quedar  amb  la  Laura  i  poder  anar 
juntes al sopar i així sonsejar-li alguna pista. Fer que li 
doni el meu telèfon o que ella em doni el seu, si és que el 
sap. Que ens traspassem els e-mails, que ens fem amics 
pel facebook... a veure si pica i ho aconsegueixo.

Tal i com ho he planejat em ve a buscar la Laura en cotxe 
i  només  de  pujar  ataco,  perquè  no  tinc  massa  temps, 
perquè anirem de dret a buscar a la Isabel i no viu a més 
de  cinc  minuts  de  casa  i  no  em  puc  refiar  del  temps 
d’espera perquè sol ser força puntual. 

—Vas molt xula, et queda diví aquest vestit –em diu la 
Laura mentre m’he assec al seient del copilot. 

—No sé sap mai amb qui et trobaràs. Mira l’altra dia com 
aquell conegut teu es va fixar amb mi. Com vas dir que es 
deia? Carles, no? 

—Ai sí! Saps que ahir va venir a l’oficina i li vaig ensenyar 
les fotos del nostre sopar. I escolta, resulta que a la que es 
troba cada mati i que li fa l’ullet és a la Isabel i jo em vaig 
confondre i em vaig pensar que erets tu, al dir-me ell la 
dona del teu costat sense pensar que tenia dos costats. 
Quina gràcia, no? Ahir ja varen anar a prendre un cafè 
plegats i avui suposo que ens ho explicarà. Sort que tu ja 
tens manso perquè si no igual t’hagués fet tilín. 

Quina “galletada” d’aigua freda!!!! 
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