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Quin neguit! Adés quan han baixat els xiquets cridant 

la seua història... M'ha mirat interrogant-me? No he 

gosat creuar els ulls amb els d'ella. Em creu culpable? 

Se sentirà ella culpable? Totes dues som culpables (o 

aquest amic que Ell ha portat a la casa). Jo potser 

tinc més motius que ningú per haver desitjat aquesta 

mort, però ella (i l’amic d’Ell?) també en té, no tan 

sols jo. I les sospites, ben segur, cauran sobre ella. 

Quan vinguen a interrogar-nos, perquè de segur que 

vindran, caldrà que traga aquests fulls que he 

arrancat del seu diari personal? Els fulls on es 

despullava o intentava justificar la seua ràbia per 

aquella ruptura tan violenta? Ha deixat el seu diari al 

meu abast per a que m’assabentara del que havia 

patit amb Ell aleshores, o per a que jo sabera tota la 

veritat de com és Ell: un covard hipòcrita que m’està 

utilitzant (i al seu amic?). I, tanmateix, aquells mots 

ara la faran, a ella, aparèixer culpable davant tothom. 

Ella, i no pas jo! Perquè jo, senyors, no sabia res! 
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No ho puc entendre: després del temps que 
portem junts (per a mi una eternitat), i ara... 
Li he dedicat tota la meua joventut. Ens hem 
anat fent majors, envellint junts, sempre tan 
units! (Però no, això només ho creia jo). 
Semblava tan normal la nostra relació. Ben 
és cert que ell, al principi, tenia una 
inexplicable por a fer el pas que suposava 
viure junts. Em va agradar des del primer 
moment aquell aire de desemparament que 
veia en ell. El pressentia diferent dels altres 
homes: no m'inspirava por; al contrari, feia 
nàixer en mi un profund sentiment de 
tendresa, d'afecte quasi maternal? Com n’era 
de fàcil amb ell vèncer la distància que em 
separava dels homes!  
Els començaments van ser dolços, delicats. 
Ens agradava de marxar junts, ajudant-nos 
mútuament, sense que ningú exercira el 
domini de l'altre, sense cap submissió: iguals 
en tot. 

+++++ 
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Mai no va ser fogós. Fer l'amor amb ell era 
relaxat, tranquil, tan dolç i sensual com 
fer-ho amb mi mateixa. I per això em 
sorprèn aquest abandó per una cosa que jo 
creia tan distant a ell, que li preocupava 
tan poc. Hauria desitjat que la nostra 
separació es deguera a causa de desacords 
transcendents, a problemes greus de 
convivència, però en això estàvem d'acord, 
ens compenetràvem fins a extrems 
insospitats, allò que se’n diu dues ànimes 
bessones en el seu sentit pur. 
La veritat és que no parlava grollerament 
mai de dones com altres homes, que no se les 
lleven de la boca per a tacar-les amb bruts 
adjectius i obscens verbs. Però també és 
veritat que en cap moment em va parlar 
d'inclinacions per altres homes; com a 
màxim em feia alguna observació per la 
bellesa d'algun cos masculí o com n’era de 
bonic cert jove, però això també ho fem 
nosaltres les dones amb aquelles per les 
quals sentim certa enveja (a més de que no 
tenim objecció a acceptar la bellesa 
femenina, no com els homes, que en aqueix 
sentit tenen tants prejudicis). 
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+++++ 

 

Com he patit en els últims temps, en 
començar a descobrir les infidelitats amb les 
quals m'enganyava! No podia comprendre-
ho: no veia un rival clar, com a dona que 
sóc. Aqueixa infidelitat amorosa esporàdica i 
homosexual em va deixar estupefacta. Però 
davant aquesta situació no he sabut si 
sentir-me ofesa o no: no albire el meu 
oponent, com jo ho entenc. No són unes altres 
o una altra dona; és un home, o millor dit, 
altres homes en plural, i com lluitar contra 
això?  
No sent la meua femineïtat danyada, al no 
ser una competidora femenina la que ha 
desencadenat la nostra separació: ha estat 
així, en abstracte: per altres homes, pels seus 
cossos? No em queda ni el recurs d'accentuar 
els meus dots de dona per a retenir-lo, per a 
lluitar contra aquest contrasentit. Com 
competir amb altres homes? Tampoc no em 
queda l'excusa de sentir-me abandonada per 
una altra dona suposadament més bella, més 
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interessant, de veure llançar per terra 
tantíssimes vivències per una dona que 
l’omplira més que no jo. 
Sempre he acceptat l'homosexualitat com a 
una manifestació igual de normal que 
qualsevol altra forma d'entendre el sexe, 
però en ell no la puc tolerar; no el veig un 
home així. No sé com reaccionar 

+++++ 

 

Diu que ha patit molt abans de confessar-
m'ho. No ho dubte. Però, i jo? Com entendre 
que tants anys de vida en comú es puguen 
esborrar tan fàcilment com una pissarra 
escrita, simplement per una obsessió, per 
alguna cosa que jo no havia entrevist en tant 
temps de mutu coneixement? I m'ha estat 
mentint. Em va mentir amb el silenci. 
Àdhuc els intents de confessió dels últims 
dies han estat odiosos, per no ser sincers per 
complet, per ser veritats a mig fer. Però per 
què no m'ha explicat les seues inquietuds, 
els seus anhels? Qui, sinó jo que l’estimava, 
l’hauria comprès millor? I l’hauria pogut 
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ajudar. 
Què farà ara?: Vagar d'un cos a un altre? Si 
almenys m'haguera abandonat per algú en 
particular... Fuig d'una vida còmoda per a 
anar on? 

+++++ 

 

Quin engany! Hem anat, doncs, per camins 
diferents. Sí, paral·lels, però diferents, 
distanciats, allunyats l’un de l’altre. No 
m'ha estimat mai. Només m'ha estimat com a 
una germana, com a una amiga. I això no 
puc perdonar-li-ho! 

 

Ella no podia suportar tenir-lo a prop després de tants 

anys de separació i veure’l al meu costat, 

aparentment tan feliços els dos. Sí, això diré. Però jo 

he estat ara l’enganyada, aquests dies: a mi sí que 

m’ha utilitzat com tapadora davant ella i els altres. 

Com he pogut estar tan cega? Jo sí que això no he 

pogut perdonar-li-ho! 


