
 

La Paula i la Berta em passen a buscar. Jo els dic que em deixin en pau, que 

no estic per hòsties. Però elles insisteixen. Diuen que em convé sortir. Conèixer 

altra gent. Oblidar-me de la Cristina. Sí, clar, mira-les tu que llestes elles! Com 

no hi havia caigut jo abans? Clar, el que necessito és oblidar-me de la Cristina. 

Un aplaudiment per a la Paula i la Berta. Oi tant! Però qui collons es creuen 

que són aquestes dues? On van ara aquí de bones amigues, de salvadores 

d’ànimes turmentades? Que m’he d’oblidar de la Cristina! Que me n’oblidi. Com 

si fos tan fàcil! Quins collons. Que me n’oblidi… per a elles clar que és fàcil. 

Elles que ara tot els va tan bé i que no tenen cap mal de cap… ara clar que 

donen consells i t’expliquen què has de fer per sentir-te millor i totes aquestes 

collonades neohippies que llegeixen a les revistes, però fa quatre dies què? 

Eh? Quan vam haver de córrer tots a portar la Paula d’urgències perquè s’havia 

intentat matar? Què dic intentar? Allò no era pas un intent, ella anava de debò, 

la molt desgraciada. Si ho intentes és perquè vols que t’aturin, per cridar 

l’atenció, per fer-te una mica la víctima, que a totes ens agrada que ens cuidin 

de tant en tant, però el que va fer la Paula… allò va ser una puta carnisseria! 

Vinga sang per tot arreu i després, clar, qui ho ha de netejar? Doncs jo, perquè 

es veu que a tothom l’impressiona molt tot això de veure sang, que és que no 

poden, que ho senten molt, però és que es desmaiarien si s’hi apropessin… I 

res, a agafar una merda de fregona i a fregar toca. I llavors, quan la Paula 

estava amb la fulla d’afaitar a la mà, amb el braç esquerra ben estès a punt de 

ser massacrat, llavors què? Eh? Era tan fàcil deixar de pensar en la teva 

parella perduda? Eh? 



Però clar, no li’n dic res. Les ferides (tant les físiques com les psicològiques, és 

a dir, les que piquen més) estan encara massa fresques, i perquè, en el fons, 

per molta ràbia que em foti, sé que tenen raó, que m’he d’oblidar de la Cristina. 

Que ja està. Que tot s’ha acabat. Que la Cristina m’ha deixat i aquí no hi ha res 

més a fer-hi.  

Però fot. I molt. 

 
 
 
 


