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Va, puja a les golfes. No! Per què no?, tots estan 

distrets en les seues cabòries; no et veurà ningú. Per 

què hi he de pujar?, i no és veritat: tots estan 

pendents del que fem els altres. Però, no tens 

curiositat per saber del cert que és el teu mort? Jo no 

he deixat cap mort a les golfes. No digues bajanades, 

saps ben bé qui és, només te n’has d’assegurar. Però 

jo no l’he deixat allà dalt. Comprova-ho, i eixiràs de 

dubtes. Si és qui jo pense que és, qui ha pogut dur-lo 

a dalt? Primerament, comprova que hi és. No, no 

podria suportar-ho; si és ell no voldria tornar a 

enfrontar-me amb aquell rostre sanguinolent; a més, 

algú podria veure’m pujar-hi i sospitarien de mi. 

Covard!, has estat capaç de fer una mort i no 

d’afrontar que algú et veja pujar-hi, tan sols per 

curiositat, per saber què han vist els nens, diries. 

Però, si és qui jo sé, qui ha estat el que l’ha 

traslladat?; estarà pendent de la meua reacció, 

m’estarà observant, voldrà que done un pas en fals 

per acusar-me. T’estàs enganyant a tu mateixa: de 

veres que no sospites qui l’ha pujat?: simplement 

hauries d’esperar que estiga a fora per a investigar i 

fer alguna cosa, potser llevar alguna prova que 

t’incrimine. Jo sé el que sé; puc sospitar d’algú però 
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no tinc la certesa, perquè jo pensava que cap dels 

altres ens havia vist discutir i menys que jo fóra 

capaç de... Capaç de què?; ni a tu mateixa tens el 

valor de dir-t’ho: l’has mort, així de clar: l’has 

colpejat fins a deixar-lo ferit i inconscient fins que 

s’ha dessagnat; fes el favor de dir-t’ho alt i clar. Va 

ser un accident! Sempre la mateixa història, la 

mateixa mentida: un accident, en defensa pròpia; i el 

rancor, i l’odi, i les ganes irresistibles, tant de temps 

cobejades?, si t’hauria agradat d’ofegar-lo amb les 

teues mans; un accident dius? Sí, un accident: me’n 

vaig defensar: em volia... violentar (no vull pensar en 

una altra paraula més forta). Què?, però no vas ser tu 

qui va provocar la situació, qui va fer tot el possible 

perquè tot acabara en sexe? No sé, és probable, però 

no d’aquella forma tan poc tendra, no així com ell 

volia; la meua relació amb ell sempre ha estat 

esquizofrènica, ambivalent, d’amor-odi que se’n diu. 

Mentides, no, eh!, saps que a tu no pots mentir-te: 

d’amor, gens; d’odi molt; tan sols t’atreia d’ell el seu 

cos, el seu arravatament passional, sempre has 

desitjat posseir-lo, frissaves per doblegar-lo, per fer-

lo teu, o era tan sols per arrencar-lo dels braços de la 

teua millor amiga? Jo a ella me l’estime. Sí, però no 
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suportaves que gaudira de l’home que tu odiaves 

però que t’atreia físicament tant com per a no deixar-

te respirar quan se t’acostava i es fregava contra tu. 

Haurà estat ella?, no, no té suficient força per a 

arrossegar-lo per les escales. No?, ben bé que saps, 

tu, fins a quin punt trau forces una dona traïda, 

ultratjada. Em tornaré boja!, una agulla em traspassa 

les temples i no em deixa raonar: no, no faré res; em 

quedaré ací aïllada de tot i de tots: ell no està mort, 

està ferit però viu, algú el trobarà i l’atendrà: el 

cadàver de dalt és una imaginació dels xiquets, 

possiblement un maniquí o la figura d’un quadre 

arrumbat... Prou! 

 

 


