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Ignoro quina mena de somnis el devien remoure, 

però un matí es despertà i digué prou!, com si la 

consciència, de sobte, s’hagués volgut imposar amb 

inusitada rellevància. Des d’aquell instant va decidir 

que no hi participaria, que no en volia saber res més… 

No sé la quantitat de vegades que li vaig suplicar que 

s’ho repensés, que no era bo que desafiés així les 

ordres de la família, que podria prendre mal. Ja sé 

que la nostra no és la mena de vida convencional que 

un triaria quan de petit li pregunten allò de i tu, què 

vols ser de gran?, però era el tarannà de les nostres 

famílies, i ho havia sigut des que tinc memòria.  Res 

no va canviar quan ens vàrem casar; al contrari, totes 

dues branques familiars van estar d’allò més 

satisfetes amb la unió, segures de que el nostre 

casament era una aliança que reforçava llaços 

empresarials i delictius… Recordo la cerimònia i la 

celebració posterior com si el temps no hagués 

passat: el meu vestit blanc, l’església plena de flors, 

la coral que havien fet venir de no sé on, tots els 

convidats, els valsos, la vaixella de porcellana i el seu 

germà amantíssim fent de padrí de noces -el cabell 

tot pentinat enrere i la jaqueta fosca, amb aquell aire 
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respectable de patriarca… i aquell atractiu juvenil i 

salvatge que ja aleshores m’inquietava-. 

El seu germà, la clau del problema, el quid 

de la qüestió. Hauria pogut parar el cop i no li va 

donar la gana. Ell, lleial a les normes i lleis familiars, 

va signar la sentència de mort com qui es fa el nus de 

la corbata. Ell, el germà gran, admirat i respectat per 

tots; el germà refinat, el germà culte, el germà fidel, 

el germà protector, no va ser capaç d’aturar aquella 

monstruositat. En realitat, no va voler aturar-la 

perquè, de fet, era ell qui portava la batuta i qui 

prenia les decisions. I ara ens trobem tots aquí, a 

casa dels oncles, inquiets perquè els nens han 

descobert el que han descobert, i ningú no li dóna 

importància al que ells puguin sentir; al cap i a la fi, 

millor que es vagin familiaritzant de ben petits amb 

situacions d’aquest tipus. Tots sabem a què es 

dedicaran en un futur no gaire llunyà; és el negoci 

familiar, com qui es fa càrrec del despatx d’advocat o 

del consultori mèdic del pare. Aquesta constatació 

m’esparvera. Tot i ser una llei tàcita que ningú no 

m’ha explicat mai, jo sé que existeix, de la mateixa 

manera que existeix l’aire que respirem; però 

considerar-la amb aquesta cruesa, tan fredament, em 
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fa tremolar. Encara estan en edat de jugar, i la seva 

innocència infantil qualsevol dia s’esvairà perquè algú 

els farà un encàrrec d’iniciació. Estan predeterminats 

a la carrera criminal, inclús abans de néixer, com el 

meu home, com el meu cunyat, com jo mateixa… I 

mentrestant, ells juguen a fora i els adults fem vida 

social, coneixedors que ell és a les golfes amb l’alè 

congelat. Si tingués valor els mataria a tots, 

començant pel meu estimadíssim cunyat, que no fa 

altra cosa que beure brandy com si la cosa no anés 

amb ell. Sóc covard; faig el paperot com tota la resta, 

però no tinc nassos de cridar què penso i agafar-lo a 

ell pel coll i escanyar-lo o engegar-li un tret al cap. A 

ell i a tota la resta d’hipòcrites comediants que 

simulen normalitat després de l’execució, després del 

descobriment macabre. Tanmateix, és l’únic que 

m’han ensenyat: a matar quan convé, a que no 

m’importi tacar-me les mans de sang, a assumir que 

totes les comoditats amb què vivim amaguen més 

cadàvers dels que tots som capaços de recordar. No 

és la venjança un dels nostres principis fonamentals, 

potser el més lloat? 

M’adono que no gosa mirar-me a la cara. 

Ell encara és més covard que jo, i quan percep el meu 
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esguard inquisidor que el perfora, rebutja el contacte 

visual tot girant-se d’esquena, aprofitant per servir-se 

una altra copa. Des d’aquell dia fatídic no ens havíem 

tornat a veure, i avui, que estava previst que ens 

reuniríem tots un altre cop al lloc dels fets, esperava  

amb ànsia la seva reacció. No hem creuat ni mitja 

paraula. M’agradaria saber què està pensant; no crec 

que es penedeixi de res perquè segur que es veu a ell 

mateix com el braç executor -carregat de justícia- de 

la voluntat familiar: o ets dels nostres o no ho ets. I 

si no ho ets… no ens podem permetre desercions que 

ens perjudiquin i que constitueixen traïcions a la 

pròpia sang, a la disciplina de família, al pensament 

unidireccional. I jo, m’agradi o no, també en formo 

part. No voldria, perquè a hores d’ara ja em repugna, 

però per tradició i per por, en formo part. Què puc 

fer? Com canviar l’estat de les coses? Dissimulo 

davant la família, però la ràbia em supera; estic a 

punt de rebel·lar-me. Noto les gotetes de suor que 

m’amaren el rostre compungit de vídua negra. Ara 

se’n va de la sala. El segueixo. Entra al lavabo i es 

mulla la cara. S’asseu, sembla marejat. M’hi apropo, 

el miro. Abaixa els ulls, té una expressió estranya, 

insòlita en ell, diria.  
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El tret ressona per tota la casa. El cervell 

privilegiat i diabòlic s’esmicola i s’expandeix. Tinc el 

vestit ple de sang i de partícules de massa encefàlica.  

 


