En racons i cantonades
Un relat de: Jam Malson
En un racó del Cafè Aromes i aplicant una paciència que bé es podria qualificar de santa, entre tassa de cafè i
full de diari espera la dona a qui sens dubte farà feliç.
La té ben pensada. L’ha imaginat milers de vegades. Serà una dona de la vida, de mala reputació, de les que en
diuen lleugera, és a dir, una puta. Sí, una puta, una bagassa, una meuca, una senyora puta de cantonada. Però
no pas una d’aquestes que fan el carrer per vocació i els agrada cardar amb desconeguts. No, d’aquestes putes,
no. La seva serà una puta que en el fons li faci vergonya ser puta. Una dona que per circumstàncies de la vida
s’hagi vist obligada a fer de puta. Una puta que hagi patit les males maneres dels homes, que hagi passat per mil
humiliacions i sàpiga el preu tan alt que s’ha de pagar per ser una treballadora de l’ofici més vell del món.
Malgrat tot, però, serà una puta que tingui el ferm pensament de deixar aquest món del mercadeig del plaer de la
carn. Una puta que encara cregui possible poder trobar un bon home en els braços del qual sentir-se una dona
estimada.
Només una dona així, experimentada, sabrà valorar la força de la tendresa i de la sinceritat de les abraçades i
dels petons que ell li farà. Una dona així, sabrà copsar l’amor amb què embolcallarà totes les accions envers ella.
Serà per ella i només per a ella. I l’estimarà com no ha estimat mai cap dona. I ben segur que ella trobarà la
manera de correspondre amb el mateix amor. Perquè tot allò que ell li donarà serà un regal, una oportunitat, un
sentir de debò.
Assegut en aquell racó, immers en una mena d’estat vigilant que el fa estar a l’aguait de qualsevol moviment a
l’entrada del cafè, cada dia espera l’aparició d’aquesta dona única. I si, malauradament, qui entra per la porta és
una noia, la mira un escàs segon i llavors continua llegint el diari. Però si és una dona madureta, aleshores, els
batecs del cor se li disparen. I sense deixar d’observar-la, desitja de tot cor que sigui la puta a qui sens dubte farà
feliç.
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