
Hi ha quatre dones a la cambra. D’aquestes quatre dones cal saber, abans de res, 

que són aquí per un home que ha comès un crim i que si per casualitat es trobessin pel 

carrer no se saludarien.  

Esperen. En silenci, sense saber què fer amb les mans i amb els ulls. Encara que 

les retinguin, com fan de vegades, entrellaçades sobre la falda, o les alliberin, 

abandonant-les sobre el banc de fusta, encara que trobin el lloc adient per a les mans, 

sobren els ulls, que es desvien els uns dels altres, els ulls que, elles ho saben, només 

descansaran quan estiguin tancats.  

Però les quatre dones s’han de vigilar i per això deixen anar els ulls per la cambra, 

els deixen recórrer les parets, retenen detalls de les parets, ensopeguen amb el regruix 

més rugós, una pinzellada de pintura més carregada, una ditada imperceptible, un insecte 

esclafat, els ulls àvids ho esmicolen tot, fils d’estuc esquerdat, un regruix en un racó, una 

depressió més enllà, els ulls es cansen, es tanquen, s’obren encara cecs, hi tornen, la taca 

esgrogueïda vora el rodapeu... 

En realitat, cap de les quatre dones no vol ser o no sap estar en aquesta cambra tan 

estreta. Pensen que qualsevol veu serà inoportuna dins aquesta cambra incòmoda de 

llum tèrbola, les quatre dones callen malgrat l’angoixa de ser allà, desxifren sorolls que 

vénen de fora, el silenci de la sala permet sentir un cotxe que frena, un ocell que piula, 

veus, o el so sec d'una porta que es tanca, les quatre dones s'esveren amb el que no són 

capaces d’identificar, potser un nen que plora, gates en zel, es mouen incòmodes als 

bancs de fusta, continuen atentes, inclinen un poc més el cap en direcció als sorolls, 

fugen de la cambra entretingudes amb aquest joc, deixen passar el temps, hi ha un home 

que tus, sí, és clarament un home que tus, tornen alleugerides a les mans, les mans tenen 

tantes línies on perdre’s, la línia de la vida, la de l’amor i la de la salut, una cicatriu, 

línies paral·leles, perpendiculars, un encreuament, la cremada del forn, les ungles 

trencades, les quatre dones, que si per casualitat es trobessin pel carrer ni tan sols se 

saludarien, esperen presoneres dins la llum tèrbola de la sala. 

La primera dona començant pel costat de la porta, la mare, aferra les mans al rosari 



que treu de la bossa negra, llustrosa, amb una olor intensa de pell. Tanca els ulls i 

recolza el cap a la paret, els flocs de cabells grisos es confonen amb el color brut de la 

paret, comença a resar, hi troba, o això sembla, la pau necessària per estar-se dins la 

cambra.  

La segona dona, l'exdona, mira per una finestra oberta que no dóna enlloc, o millor 

dit, dóna a un celobert ple d’altres finestres que tampoc no donen enlloc. És un 

paral·lelepípede d’aire, amb cares plenes de verdet, un lloc lleig de veure però l’únic cap 

on els ulls se’n van amb seguretat. És des d’aquesta finestra sense vistes que entra el feix 

de llum tèrbola que fa ombres dins la cambra, però l’exdona sap que allà fora fa un matí 

preciós de primavera i que al jardí l’arbre de l'amor està ben carregat de flors. 

Estreny el cigarret entre els dits i segueix les espirals de fum que es mesclen amb 

la llum filtrada. Apaga el cigarret esclafant-lo en un petit cendrer portàtil que guarda a la 

bossa i torna a jugar amb l’encenedor, el fa anar diverses vegades, provocant esclafits 

monòtons, fins que la pell del polze de la mà dreta queda marcada d'un vermell clar, la 

roda metàl·lica de l’encenedor li fereix la pell, les altres dones la miren i a l’instant, quan 

aquells ulls li assetgen les mans, deixa estar l’encenedor, obre la cigarrera, escampa els 

cigarrets per ordenar-los després, n’encén un altre, que deixa cremar, distreta, a la mà 

magra de pell molt blanca. Unes mans de cera, gairebé falses, com ell sempre li havia 

dit. 

La tercera dona, la propietària de la pensió, reconeix la segona dona i nota que la 

cigarrera i l’encenedor semblen d’or, podria jurar que són d’or, els dos objectes tenen 

lletres gravades, entrellaçades, desxifra una essa, una de les lletres és una essa, quina deu 

ser l’altra, la propietària de la pensió no aconsegueix esbrinar-ho. Quan l’exdona encén 

un cigarret la propietària de la pensió mira amenaçadorament l’avís que hi ha penjat a la 

paret, un cercle vermell amb un cigarret encès travessat per una barra, és un senyal de 

lectura fàcil que prohibeix el fum. L’exdona li segueix la mirada i xucla el fum amb 

indiferència. Al matí, el tabac la mareja, però no sap què fer-hi, a la sala, està cansada de 

gestos, de fugir amb la mirada, crema l’espera a les puntes dels cigarrets, el temps 

incendiat li flota a sobre, suspès. Acaba de fumar, deixa caure els braços, els nombrosos 

braçalets daurats i prims es toquen, per un moment hi ha soroll de festa a la sala. Aixeca 

el braç dret, els braçalets tornen a dringar, s’eixuga amb cura les gotes de suor de la cara, 

no es vol espatllar el maquillatge, creua les cames irritada, treu un llibre de la bossa que 



du penjada de l’espatlla, l’obre lentament per la pàgina que té el cantó superior dret 

doblegat, recolza els ulls damunt les lletres, les paraules no la treuen de la sala, resta allà 

dins, està cada vegada més marejada, doblega la petita marca al cantó superior dret del 

full i guarda el llibre.  

L’exdona observa les mans de la mare. Els dits deformats avancen mecànics pels 

grans del rosari, dits encorbats, urpes, un animal xiuxiuejant pregàries, tanca els ulls, 

amb força, amb més força, amb els ulls ben tancats esclaten a les parpelles petites llums, 

l’exdona conclou que mai no li ha agradat la sogra i se sorprèn de com, presonera a la 

foscor, guiada només per petites llumetes que esclaten a les seves parpelles, percep tan 

irreversiblement aquest fet.  

La propietària de la pensió treu de la bossa blanca de xarol un petit mirall de mà, 

daurat, amb dàlies grogues pintades a la part del darrere de porcellana, i es neteja amb 

cura l’excés de vermell que se li acumula als llavis clivellats i caiguts que li donen una 

expressió molt trista. Els dits gruixats agafen el pintallavis, en  treuen la tapa que fa un 

soroll de ventosa i roden lleugerament la base fins que apareix un cilindre cremós de 

color de sang pàl·lid. La propietària, que s’esforça per no tremolar, agafa el pintallavis 

amb el polze i l’índex de la mà dreta, dibuixa els nous llavis davant el mirall, els frega 

l’un amb l’altre, assaja el somriure acabat de pintar, la crema pastosa s’ha sortit dels 

llavis, la propietària en treu pacientment l’excedent amb l’índex, les dents gisquen en ser 

lleugerament friccionades, guarda el pintallavis i el mirallet dins la bossa blanca de 

xarol. Se sent més bé i somriu. Se sent satisfeta amb els llavis nous, però les altres dones 

no corresponen el somriure, la propietària gira el coll en direcció a la finestra, com una 

planta a la recerca de llum, d’aire, però al celobert l’aire no es mou i la llum és tèrbola, 

la propietària redreça el coll, una planta marcida, obre una altra vegada la bossa blanca 

de xarol, els dits gruixats rebostegen fins a trobar-hi una tovalloleta d’una companyia 

aèria. Mentre obre el paquet, la propietària adopta un aire extraordinàriament seriós i 

romp l’embolcall plastificat pel lloc indicat pels traços. Treu la tovalloleta i se l’estén a 

la mà, és un quadrat de paper blanc banyat amb olor de roses, la propietària de la pensió 

es relaxa, passa lentament el paper per la papada que gairebé li amaga el mentó, per 

darrere el coll, pels canells, per les mans, s’empastifa d’olor de roses, més confortada, 

manyucla el paper reduint-lo a una petita bolla, aixeca el cos gras del banc de fusta, 

camina dalt de les sabates blanques de xarol, unes sabates molt estretes que li inflen els 

peus, passes doloroses, s’apropa a la finestra del celobert per llençar la bolla de paper. 



Guaita a baix, n’hi ha cinc més, de finestres iguals, fins a la planta baixa, moltes caixes 

d’aire condicionat, es distreu amb l’embolic de fils d’electricitat, els segueix fins als 

final, a la planta baixa hi ha els extractors, arrufa el nas, reconeix l’olor de carn i col 

cuita, torna al seu lloc amb la mateixa dificultat a cada passa, els peus blaus per culpa 

dels grillons de xarol blanc, però quan seu no sap què fer a la sala, on agafar les mans, 

on reposar els ulls, es complau amb l’olor de roses.  

La quarta dona, la més jove, està embarassada d’ell. Ha estat l’última a arribar i no 

pot estar gaire temps asseguda, s’aixeca, el banc de fusta és massa dur, té calor, massa 

calor. Quan s’aixeca recolza les mans al banc i s’alça de cop. Té els cabells rossos d’una 

minyona despentinada, és un infant salvatge que es mossega els llavis. Porta una camisa 

de flors i uns pantalons llargs, als peus hi du unes sandàlies gastades de tires de pell. Les 

altres dones veuen la dificultat amb què es mou però no senten llàstima ni cap altra cosa, 

es limiten a veure la dificultat amb què es mou. La noia alça el cap, surt altiva de la sala, 

cerca el corredor per on podrà caminar amunt i avall. Durant la seva absència les tres 

dones no cauen en la temptació de parlar, observen la bossa de plàstic que ella ha deixat 

al banc, un lloc segur on descansar el ulls, l’única garantia que ella tornarà, les dones 

voldrien saber què hi té, a la bossa. La noia torna, aquesta vegada ha tardat un poc més, 

les altres la miren, la noia camina elevant la panxa voluminosa que sembla exagerada en 

un cos tan petit. La maternitat conté un estat de gràcia que en ella no es dóna. Potser és 

l’arrogància amb què es mou, la irritant brusa de flors, els cabells rossos de minyona 

despentinada.  

Esperen. En silenci, assegudes als bancs de fusta. Aviat, la mare començarà un 

altre misteri, l’exdona encendrà un altre cigarret, la propietària traurà una altra vegada el 

pintallavis i el petit mirall amb dàlies grogues a la part del darrere de porcellana i la noia 

tornarà a sortir de la sala per caminar pel corredor. Fins aleshores, esperen, i cadascuna 

només coneix realment de les altres l’acte de l’espera.  

 


