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Aquests ulls no em deixaran en pau ja.  

Com pot una criatura de cinc anys tenir 

aquesta capacitat de veure el que no es pot veure? 

Com pot haver sabut tot el que ha passat? L’hauré de 

matar a ella també? Ha baixat l'escala sense mirar els 

esglaons. Aquestes dues boletes verdes semblaven 

fetes exclusivament per acusar. Per dir-me a mi, i 

només a mi, que ho sabien tot. Per enlletgir el meu 

crim. Per odiar-me.  

Aquests ulls no em deixaran en pau mai més.  

Estan fent el seu niu entre les meves celles. 

Entre els pensaments que floreixen al jardí de la 

meva culpa. Entre els dits que han acariciat el lent 

curs de la sang vessada. Es quedaran dins meu. Jo sé 

que és cert el que han explicat els seus cosins entre 

els seus crits de por i els seus tremolors. Jo sé que el 

cadàver que han vist és real. Jo el vaig posar allà. 

Potser sabia que anaven a pujar: les golfes porten 

més de quatre generacions, que jo sàpiga, trucant, 

exigint el tribut de la presència dels nens que hem 

anat vivint en aquesta casa o venint a cobrar el delme 

de l'àvia de torn. Perquè sempre hi ha aquí una àvia. 
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Cada vegada una. Mai més d'una. Sembla un joc. 

Cada vegada que l'oficial ha de deixar el seu lloc, una 

altra de la família està a punt de guanyar-se el dret a 

ocupar el tron de la casa. I totes ho saben. Almenys 

les que neixen amb ulls verds. I totes ho neguen des 

que tenim memòria. Només era qüestió de temps: els 

nens d'aquesta casa pugem a les golfes per un cert 

component dels nostres caràcters. Alguns creuen que 

és genètic. Aquests ulls verds saben que jo sé. I jo sé 

que ella sap. Amb els seus cinc anys. Amb els rínxols 

que la seva mare hauria de guardar en una caixa de 

plata. Amb aquest somriure que posa quan els explico 

contes. Amb el seu romandre desperta quan els altres 

ja s'han rendit al poder hipnòtic de les aventures que 

els invento. Ella és l'única que no plorava ni cridava. 

Ella és l'única que oblidarà el que ha passat aquesta 

tarda perquè està cridada a ocupar el tron.  

Aquests ulls no em deixaran en pau mentre visquem.  

Seguiran sent verds mentre s'allarga la 

seva cintura i es pobla el seu cervell d'aventures, 

penes i gent. Seran dues ortigues que irriten el meu 

jardí perquè són els meus botxins. Sempre el tron 

està ocupat per una víctima culpable. Aquí ningú no 
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s’asseu sense voluntat de fer-ho i sense 

conseqüències. La llarga mà de polp de la sang de la 

família.  

Aquests ulls no em deixaran en pau ni jo a ells.  

Quan han sortit al jardí a obeir la nostra 

ordre dins d'aquest petit cos de cinc anys, entre els 

altres més grans i menys verds, han deixat en el meu 

cor la visió del cos sense mirada que hi ha a les golfes 

perquè jo l'he posat allà. Però se n’ha anat a jugar. És 

llei de sang. La genètica de la nostra família. El nostre 

futur. Ara ja són l'únic parell de punyals verds que 

queda en aquesta casa gran. Jo m'encarregaré de que 

siguin els que ocupin el tron.  

Aquests ulls no em deixaran en pau.  

Ocuparan una banda al meu costat a la 

meva tomba. La meva mare és ara l'àvia i les seves 

maragdes veuran ara créixer el meu botxí.  

 


