
Desemparada

— Però et pega? —em pregunta la policia, una xica joveneta, amb el pèl recollit

que em recorda una mica a la meua filla.

—Martina, calma't, no és tan difícil contestar… Et pega o no et pega? Decideix-

te, perquè no podem estar posant denúncies per ximpleries.

No sé què dir-li, perquè si és difícil contestar…

Perquè  Marcos  mai  em  va  donar  una  punyada.  Ni  una  bofetada,  ni  una

puntada, ni tan sols em va espentar. Però li tinc por igual, li tinc molta por quan

faig alguna cosa que no li agrada i ell em mira i fa aqueix gest amb les mans,

com que estreny alguna cosa,  i  després descarrega una punyada contra la

paret, prop, molt prop d'on està el meu cap, però no em pega. “—Estúpida —

em diu—. Estúpida de merda, grossa retardada, t'hauria de tirar al carrer, a

veure qui t'aguanta, qui et dona menjar“ em repeteix insistentment, però no em

pega.

A mi m'agradaria guanyar els meus propis diners, però ell no vol que treballe,

diu que soc una inútil, i que li eixirà més car el collaret que la gossa, perquè

haurà de pagar els judicis de les meues clientes. 

Jo  soc perruquera professional,  dos  anys vaig estudiar  i  tres vaig treballar,

abans, quan no el coneixia, però ara ell no vol que treballe. Així i tot, a vegades,

algunes de clientes i les meues amigues venen a casa perquè les pentine o

maquille, o els faça una neteja de cutis, però ell apareix pel menjador i els diu:

“—Mira que sou valentes. Aquesta us cremarà la cara i el pèl amb aqueix “pipí”

de gos que us posa". I riu a riallades. Les clientes no venen més, i les meues

amigues  tampoc,  perquè  soc  una  avorrida,  elles  són  totes  xiques  joves,

1



boniques,  i  jo soc una grossa, i  una inculta i  tinc el  cul  caigut.  Així  em diu

Marcos que soc, i em clava un dit en la panxa o en les natges i riu, però no em

pega. Mai em pega.

Ell sí que té amics, a vegades venen a casa, i jo els cuine ales de pollastre

fregides que a ell li agraden. Abans m'agradava que vingueren, perquè almenys

veia gent, però ja no m'agrada que vinga ningú, perquè ell es posa graciós i em

diu "balena" o els pregunta als amics què va fer per a meréixer això, ell que va

tindre sempre les dones més boniques al seu abast, i es posa a recordar les

núvies que tenía abans de conéixer-me a mi.

“—Em va fer que la prenyara per a assegurar-se la bona vida amb una filla, la

grossa —els diu, i riu, ell només, perquè ningú més riu”. Ara els seus amics

tampoc venen més, i ell diu que és perquè les ales que cuine són un fàstic.

Totes olioses, tot grassa, igual que jo.

— I, et pega o no et pega? —repeteix la senyoreta d'uniforme, que està perdent

la  paciència,  i  comença  a  posar  el  mateix  gest  de  Marcos  quan  li  servisc

l'esmorzar i em diu que li falta sal, o que està cru, i que no entén que no sàpia

cuinar amb el que m'agrada menjar.

No, no em pega, mai em pega, però així i tot vull que es vaja, vull viure sense

por, necessite no sobresaltar-me quan escolte el motor del seu cotxe, vull viure

sense aqueix mal de panxa que em va quedar des d'aquella vegada que Laura,

la meua filla, va portar una gateta i ell la va ofegar en la banyera, perquè va dir

que ja a bastants vagues donava menjar. Ací vaig saber que volia que s'anara.

O que es muira. O morir-me jo, com la gateta que el va arrapar una miqueta

abans de quedar-se queta, amb els ulls molt oberts.
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Si tinguera a on anar m'aniria jo, però no tinc. La casa està al meu nom perquè

era de la meua àvia, i me la va deixar abans de morir perquè jo la vaig cuidar

en els seus últims anys, i és l'única cosa que tinc. Això i dos-cents euros que

vaig anar amagant del que em sobra al mes, sense que ell s'adonara.

L'altre dia em vaig trobar amb Sandra, la meua millor amiga de l'escola, i em va

dir que em veia cada vegada més malament, més trista. Em vaig posar a plorar

com una babaua i li  ho vaig explicar tot,  però ràpid, perquè havia de tornar

abans que ell arribara, si no, m'anava a deixar tancada com aqueixa vegada

que em vaig retardar en el súper mercat perquè hi havia molta gent i es va

enfadar. Em va tindre tancada en el dormitori una setmana, només quan ell

venia em deixava eixir per a anar al bany. Però no em va pegar.

Sandra diu  que el  puc denunciar,  que soc víctima de violència emocional  i

verbal, que el jutge el pot tirar perquè la casa és meua.

Però ara la policia em diu que no poden fer res, que tracte de parlar amb ell,

perquè això no és suficient per a denunciar, perquè no em pega, encara que

m'està matant..!
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