Cunyades
Un relat de: Carles Ferran
—És que tu series incapaç de veure un pi plantat a l’aigüera!—. La Maria es colpeja el pont de les ulleres amb
l’índex, per donar més intensitat a l’argument. Té aquell posat saberut, segura de sí, com un mantell que li
haguessin teixit anys d’experiència.
En Josep la mira una mica desconcertat, mentre desa la vaixella acabada de rentar.
—No sé perquè ho dius, jo els veig feliços, molt l’un per l’altre. Estàs confosa.
Pels ulls de la dona creua una espurna d’impaciència:
—No, clar, és el teu germà, què has de dir. Jo a aquesta noia l’he calada, a mi no m’enganya. Però tots vosaltres
la mireu embadalits i només li trobeu les gràcies. Et penses que no m’adono de com la mireu?
—Maria —en Josep sospira amb resignació—, ja fa cinc anys que estan junts, el meu germà i ella, i se’ls veu
força units. Sempre està disposada a ajudar, acompanyar-te al metge, quedar-se la mainada... Qui t’ha ajudat a
preparar aquest àpat familiar? I els vailets l’adoren. No entenc que ara en parlis així.
—Tampoc em crèieu quan us avisava de la anterior, aquella presumida que només sabia gastar, anar al bingo
amb les amigues i qui sap quines altres malifetes, tantes hores fora de casa. —S’estira violentament el davantal
amb les mans—. Doncs no és tan diferent, aquesta mosqueta morta!
En Josep s’arrisca a un esbufec:
—Doncs jo trobo que és molt diferent de l’altra, no entenc què et passa; de fet, no t’entenc gens!
Ella mou el cap amunt i avall:
—Tens raó, sí que ho són —aixeca la veu— setze anys de diferents, són! És que no ho veus? Què li pot trobar,
apart del xalet, els abrics de pell, les joies? I quan ell es mori, s’ho quedarà tot.
Arrenca a plorar. Descol•locat, en Josep intenta abraçar-la.
—Deixa’m! —el rebutja d’una estrebada—. Li ho prendrà tot, l’última d’arribar i li ho prendrà tot! I jo aquí,
esclavitzada —sanglota—. M’hauria d’haver casat amb ell, prou que m’ho havia demanat!
Sospira. Es torca amb la màniga i el davantal.
—Au, porta’m les pastilles, fes-me el favor.
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