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AQUELLS ULLS VERDS 

 

 
Em dirigia una mirada de pedra; els ulls ben oberts, com de sorpresa, 

com si endevinés que ho havia descobert tot. 
 
La trobava tan maca aquella nit! Duia el vestit violeta del nostre 

aniversari, però les arracades m’eren desconegudes. Les hi hauria regalat ell? 
No vaig preguntar-ho per por a conèixer la resposta. 

 
Vaig acostar-me a ella i vaig eixugar-li una llàgrima que li rodolava galta 

a baix. Allà palplantat, l’escoltava. Per un moment li estava donant l’oportunitat 
d’explicar-se, de dir-me que estava equivocat, que ho havia malinterpretat tot. 
Però ella només plorava i callava, i aquell silenci la feia tan culpable que 
m’esbotzava el pit. 

 
La vaig besar, vaig col·locar-li el cabell rere l’orella com sempre 

acostumava a posar-se’l, i amb un dit tremolós vaig eixugar-li la sang encara 
fresca que li lliscava pel llavi. 

 
Vaig contemplar el seu cos, centímetre a centímetre, com m’havia 

imaginat tants cops que ell feia. Tocava la pell que ell havia tocat i besat, 
burlant-se de mi a les meves esquenes. 

 
No podia suportar el que la meva imaginació dibuixava, les innumerables 

situacions en que, a la meva ment, ells dos eren junts. 
 
De cop, aquella pell de seda que sempre m’havia captivat va començar a 

encapritxar-se’m insofrible. Només mirar-la em feia bullir la sang. Però 
l’estimava tant... 

 
Vaig agafar el primer que vaig trobar (no sabria dir si era una navalla o 

l’obrecartes del despatx) i com si m’hi anés la vida vaig començar a enfonsar-lo 
en aquelles cames perfectes. Un tall, un altre, un altre,... i ara ella ja no callava. 
Intentava cridar i aixecar-se, però ni les cintes de cuir que li subjectaven els 
canells, ni la meva mà a la seva boca li ho permetien. 

 
Estava furiós. Necessitava fer desaparèixer tot el que l’havia conduït a 

uns altre braços. Necessitava perdonar les seves infidelitats i no culpar-la cada 
cop que m’embadalís amb la seva bellesa. 

 
Vaig estar-m’hi tota la nit... Esquinçant-li la pell perquè no fos mai més 

tan suau, arrencant-li aquells mugrons que m’havien dut a dolços atacs de 
luxúria, tallant-li aquells cabells daurats que hipnotitzaven. 
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Quan vaig haver acabat, la suor em queia per l’esquena i les mans em 

tremolaven per l’esforç. Li vaig acaronar la cara, per tranquil·litzar-la, per fer-li 
veure que ja tot havia acabat. L’havia convertit en la meva obra d’art. 
Gairebé havia perdut el coneixement quan vaig mullar-li la cara, però la frescor 
de l’aigua la va fer tornar en sí; i en fer-ho va clavar els seus ulls als meus, com 
castigant-me, com demanant clemència alhora que em feia sentir un monstre, 
com si no hagués entès que tot allò ho feia per nosaltres,...  
 

Vaig passar tot el dia següent observant aquells ulls verds. Aquells ulls 
maragdes que m’acceleraven el cor. I vaig ser incapaç de desfer-me d’ells com 
havia fet amb la resta, de la part de la meva dona que realment m’hi va fer 
enamorar-me’n. 

 
- És una llàstima que tu no els puguis veure. De veritat.- vaig dir-li al cos 

mig mutilat que encara respirava sobre la taula. 
 
Vaig mirar-los un cop més i vaig tancar la caixa abans de guardar-los.  
 
Déu meu, com arribava a estimar-la !  
 


