Amb la ràbia al puny
Un relat de: Jam Malson
En sentir els plors de la veïna vaig pensar que l’estómac és capaç de digerir la més indigerible de les situacions.
Segurament, talment com fa el suc gàstric, ella feia servir les llàgrimes per dissoldre la desgràcia de ser una dona
maltractada pel seu marit. D’ell en rebia tota mena de menyspreus. Era el plat de cada dia. I ella ho païa com una
obligació matrimonial.
Però aquella nit, el seu marit havia anat més enllà. Havia fet allò que mai no s’havia atrevit a fer fins aleshores:
l’havia pegat a la cara. I ara, ella diluïa el cop en un mar de llàgrimes. I jo ho sentia tot a través de la fina paret
que separava els nostres móns, tan propers i tan distants alhora.
Aquells plors em ferien, però tanmateix no sabia què fer. Havia de denunciar-ho a la Policia? Però si ho
denunciava, no complicaria encara més la situació? Era un problema de parella que havien de resoldre entre ells?
L’endemà pel matí, la casualitat va fer que ella i jo coincidíssim a l’ascensor. Les úniques paraules que vam
intercanviar durant el curt descens van ser un trist bon dia. Però en el moment que l’ascensor va aturar-se, i
abans que la porta metàl•lica s’obrís, amb tota l’empatia li vaig dir:
—Sé què t’està passant. Ahir et vaig sentir plorar.
—Tu no saps res! —va dir.
—Només vull que sàpigues que si vols la meva ajuda, t’ajudaré.
—No cal, ja m’espavilaré sola.
Aquell mateix vespre vaig anar al pub de sempre, on tenia per costum prendre-hi una cervesa. I ves per on la
segona casualitat del dia: allí vaig veure el maltractador, ben recolzat a la barra tot parlant alegrament amb el
cambrer. I just quan des de la barra em disposava a demanar la cervesa, el maltractador va fer un comentari
masclista, menyspreant les dones.
El violent impacte del meu puny contra la seva cara va ser tan fort que li vaig trencar la nàpia. Però, tot i
reconèixer que no són maneres i haver hagut d’anar a judici i desembutxacar tres mil euros pels danys, el cas és
que, com a dona menyspreada i solidària, no me n’he penedit mai.
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