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Com deia Francis Scott Fitzgerald,
pots acaronar les persones amb les paraules.
Avui te les lliurem a tu, estimat amic Isidro Garrido.
Sempre amb nosaltres.

PRÒLEG

Valuoses són les cites que aboquen llum sobre el món cultural, evidenciant que aquest bé comú uneix les persones.
&RQÀHPGRQFVTXHO·DXUDFUHDWLYDTXHHQVHQYROWDDIDYRreixi la nostra transcendència com a éssers humans, per
tant que puguem traspassar l’horitzó de totes les vivències
concebibles. Demostrat queda per part de les dones que
s’han esplaiat en aquest projecte, escampant les seves pin]HOODGHVOLWHUjULHVDGRMR/DOLWHUDWXUDHQVYDXQLUVt$IRUtunades som d’haver compartit més que lletres, i mentre
les circumstàncies ho permetin, seguirem el camí marcat
pel destí, el mateix que ha possibilitat que el nostre nexe
d’unió sigui la terra, els llibres i un dels béns més preuats:
els amics. Amb l’Isidre, a qui va dedicada aquesta obra, ens
unia la passió per l’escriptura, i l’estima i admiració per la
Terra Alta. Les tres també vam sentir la dissort que et rebrega l’ànima quan perds un amic.
Endinsant-me en aquesta obra, he entès clarament el
propòsit d’aquestes dones meravelloses. L’Elena i la Marta
han volgut plantar-li cara a la pandèmia que pretenia engolir-nos a tots, escrivint sense prejudicis ni recels, sobre
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malalties demolidores i virulentes, i permetent-se vomitar
tota la rancúnia i tot el rebuig que els han provocat les conseqüències d’aquest maleït virus. Aquesta ha estat la seva
UHFHSWDSHUPDWHULDOLW]DUHOGHVLJGHIHULPPRUWDOHOQRVWUH
amic. Mai res ni ningú podrà emportar-se la seva essència,
els seus relats, el seu somriure...
&RP Q·KDQ HVWDW G·DWUHYLGHV L YDOHQWHV HQ IHUKR (OOHV
han sigut capaces de submergir-se en un guió replet de naIUHV YDULXV UHEHQWDGHV L URVWUHV SRGULWV VHQVH TXH DTXHVW
DUJXPHQWWDQHVJDUULIyVSHUWRUELODVHYDWHPSUDQoD6·KDQ
aventurat a somiar amb els àngels de l’apocalipsi, i han
DUULVFDWSDUODQWGHSHFDWVLQFRQIHVVDEOHV+DQDQDWGHVSOHJDQWHOVHXDUWÀQVLWRWDUULEDQWDHVFRSLUKLVWzULHVPDUFDdes per actes sexuals, executats pels seus protagonistes de
IRUPDFRQYXOVLYDPHQWUHO·HVSHFWUHGHODPRUWHOVHVSHUDYD
seduït per tanta luxúria.
Sorprèn l’exquisidesa amb què han relatat crims i trames
maquiavèl·liques, la intrepidesa que han demostrat parlant
de responsoris, credos i virtuts teològiques. La capacitat
SHUIHUTXHHOOHFWRUDUULELDFRPSDGLUVHG·H[qUFLWVDWHVWDWV
GHJDWVIDPROHQFV
+DQUHYLIDWO·DIDQ\GHOOLEHUWDWDPEO·LPSXOVGHODVHYD
ploma, revelant-nos l’experiència dels passatgers d’un
YDL[HOOHQIURQWDWVDXQGHVWtFDUUHJDWG·LQFHUWHVD
Rialles histriòniques i ànimes posseïdes aclimataran la
YRVWUD OHFWXUD PHQWUH EHOOHV JXHUUHUHV L ÀQV L WRW HO PDteix Odin, acariciaran els vostres sentits. Aquestes extraor-
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GLQjULHVHVFULSWRUHVQRKDQGHL[DWG·HVFRGULQ\DUHQHOPpV
SURIXQG GHO VHX HQJLQ\ SHU DSURSDUQRV D KHUHYHV GH GLQDVWLHVIRUMDGHVRDFULDWXUHVWDQHQLJPjWLTXHVFRPHOVDWlants o intraterrenals.
La Marta i l’Elena entonen resplendor poètica, precipitant-nos dins unes pàgines completament ensangonades,
esquitxades per restes de vísceres esquarterades i pels resiGXVGHOHVVHFUHFLRQVGHVSUHVHVGHQDIUHVPDOFXUDGHV
Contes vírics és més que un llibre, no només ens delecta
DPEHOVVHXVUHODWVWDPEpHQVRIUHQDDPEODFXLUDVVDTXH
HQVIDUjLQYHQFLEOHVFRQWUDODSRU$TXHVWDVHUjODIHUPHVD
TXHUHDOPHQWHQVIDUjOOLXUHV
7RWVG·XQDIRUPDRXQDDOWUDKHPSDWLWDTXHVWDSDQGqmia. No li donem treva, al bitxo. Ell no mereix el nostre
acovardiment, la nostra angoixa, la nostra incertesa. Per
tots aquells que van perir, mostrem-li el nostre coratge en la
vida sent més sensats, més curosos... Compartim les nostres
històries i donem el millor de nosaltres mateixes. Fem realitat allò de «tot anirà bé».

Lola Salmerón
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IMMUNE
Elena Solé
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N

o coneixia aquell home però em seguien sorprenent els
seus cansats ulls de somiador. M’engolia l’entrepà de mortadel·la amb olives com cada matí. Havia perdut la noció
GHO WHPSV L QR SRGLD VDEHU TXDQWV GLHV IHLD TXH HP WHQLD
DOOtWDQFDGDDTXHOOPLVHUDEOH/·KDELWDFLyQRWHQLDÀQHVWUD
i els àpats eren els que em donaven una pista de l’hora del
dia en què em trobava. Ell havia imposat els horaris i jo
em limitava a obeir-lo. Al migdia em portava un bol amb
sopa i una salsitxa, i a la nit un plat d’arròs amb ou dur. La
dieta venia sent la mateixa que la del primer dia que em
YDQWDQFDUHQDTXHOOIRUDW$OJ~HPYDGHQXQFLDUYDYHQLU
la policia a casa meva i se’m van endur. A la cambra tot era
d’un color blanc immaculat. Del sostre penjava un llum de
led que no s’apagava mai. A la nit baixaven la intensitat i la
llum canviava del blanc al blau. Els únics mobles eren una
llitera penjada de la paret i una cadira solitària. Una paret
IHLDGHVHSDUDFLyGHOEDQ\XQIRUDWDWHUUDTXHV·HQGXLDWRW
el que li sobrava al meu cos, i on desaiguava la dutxa. Un
rentamans sense mirall completava aquell minúscul aïllaPHQWTXHIHLDGHODYDER(QDTXHOOOORFOHV~QLTXHVFRVHV
TXHSRGLDIHUHUDPHQMDULGRUPLU+DYLDH[KDXULWWRWVHOV
UHFRUGV L SHQVDPHQWV SRVLWLXV HQ PHQ\V GH YLQWLTXDWUH
KRUHV4XqPpVSRGLDIHUSHUQRWRUQDUPHERMD"
9DLJGHFLGLUIHUXQUHFRPSWHGHODJHQWTXHKDYLDPDWDW
(UD XQD DVVDVVLQD GLVFUHWD SXOFUD L PROW SURIHVVLRQDO WRW
i que les meves primeres víctimes no opinarien el mateix.
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Em cal reconèixer que, potser perquè van ser accidentals,
havien estat uns crims barroers i vulgars, però com en toWHVOHVIHLQHVODSUjFWLFDpVHVVHQFLDO$SRFDSRFYDLJDQDU
SHUIHFFLRQDQW OD PHYD IDFLQHURVD WqFQLFD , QR YXOO SHFDU
GH IDOVD PRGqVWLD HQ UHFRQqL[HU TXH G·XQV DQ\V HQoj HOV
meus homicidis eren impecables, jo diria que gairebé perIHFWHV 3HU DL[z YDQ WULJDU WDQW D DWUDSDUPH 6HJXU TXH
algú m’havia denunciat: amics envejosos, veïns curiosos,
competència deslleial. Ves a saber!
El cas és que estava en aquella masmorra esperant que
algú em donés una explicació del meu empresonament. No
m’havia visitat cap advocat, ningú m’havia aclarit per què
P·KDYLHQWDQFDWHQDTXHOOOORFHVWUDQ\LQFRPXQLFDGDGHOD
resta de preses. Sols veia un guàrdia tres cops al dia, i semSUH HUD HO PDWHL[ 1R VDELD FRP IXQFLRQDYHQ OHV SUHVRQV
mai n’havia trepitjat cap. Aquell migdia el guàrdia vingué
DFRPSDQ\DWG·XQDDOWUDSHUVRQDQRVDELDVLHUDXQKRPHR
una dona degut al vestit que duia. Semblava un astronauta. Em demanà que m’apugés la màniga del pijama gris,
que em canviava cada dia després de la dutxa de rigor. Era
una de les normes que el meu guardià m’havia explicat el
primer dia. L’altra era: obeir sempre les ordres que ell em
GRQpV2EHGLHQWYDLJRIHULUOLHOEUDoDOPHXVHQWLQHOOD
(OOHVJLUjVDWLVIHWGHFDUDDO·DVWURQDXWDGRFWRUMDOLYDLJ
dir que aquesta no posaria resistència. L’home del vesWLW EODQF HP FODYj XQD DJXOOD DO EUDo VHQ\RUHWD OL WUDXUp
una mica de sang per comprovar l’evolució de la malaltia.
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0DODOWLD"4XLQDPDODOWLD"4XqGHLDDTXHOOSDLR"eVHYLGHQW
TXHHQFDUDHVWUREDHQXQDIDVHPROWLQLFLDO(QFDUDQRKDQ
aparegut les taques a la cara, ni la caiguda del cabell, tamSRFREVHUYRFDSVLJQHHYLGHQWGHIDWLJD'HTXqFRQ\HVWDYDSDUODQWDTXHOOKRPH"(PWUREDYDSHUIHFWDPHQW$L[tOL
KRYDLJIHUVDEHU(OOVHQVHGLUUHVPpVJLUjFXDLV·HQGXJXp
els tres pots que contenien la meva sang.
(OV GLHV VHJHQWV YDLJ IHUOL XQ PXQW GH SUHJXQWHV DO
meu guardià: per què no va vestit amb aquest mono absurd
LHOFDVFG·DVWURQDXWD"3HUTXqQLQJ~P·H[SOLFDTXqKLIDLJ
DTXt"4XDQHPGHL[DUDQVRUWLU"4XDQVHFHOHEUDUjHOMXGLFL"/·KRPHQRUHVSRQLDLJQRUDYDTXHOLHVWLJXpVSDUODQW
&RPKDYLDIHWGHVGHOSULPHUGLDGHOPHXFDSWLYHUL/DLQterrupció d’aquella persona amb la seva indumentària exWUDYDJDQWLH[DJHUDGDYDIHUTXHREOLGpVGXUDQWXQHVKRUHV
HOUHFRPSWHGHYtFWLPHVTXHKDYLDFRPHQoDWGRVGLHVDEDQV
per distreure la meva ment d’aquella desídia insuportable.
9DLJKDYHUGHWRUQDUDFRPHQoDUHOVSULPHUVIRUHQHOVPHXV
pares, aquells malparits no es mereixien res més! El record
GHOVPHXVSULPHUVDQ\VGHYLGDHPSRUWDYDDUHYLXUHHVFHQHV
esperpèntiques. Els meus pares eren dos espècimens xacrosos i anormals, a banda de ser... germans! Genèticament no
tenia moltes possibilitats de sortir gaire «normal», jo. I l’enWRUQHQTXqHPYDLJFULDUWDPSRFYDDIDYRULUXQGHVHQYROXpament corrent. Jo vaig ser l’única supervivent d’una sèrie
d’embarassos no desitjats, resultants de nits de borratxeres
i drogues d’aquell parell d’éssers roïns i aviciats. Tenia onze
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DQ\VTXDQHOVYDLJGHJROODU)RXODQLWTXHHOSDUHHPYLROj
i preveient que aquell no seria el darrer cop que rebria les
atencions sexuals d’aquella immundícia humana, vaig deFLGLUSRVDUÀDOHVQRVWUHVUHODFLRQVIDPLOLDUV1RVDELDTXq
HUDVHQWLUUHVSHUXQDDOWUDSHUVRQD'HIHWDYXLGLDHQFDUD
no he sentit mai res per ningú. Era una supervivent, mai
m’havien donat res, em vaig criar sola. Potser per això em
UHVXOWDYDWDQIjFLODVVDVVLQDU$GLYXLWDQ\VHUDXQDH[SHUWD
en arts marcials, tenia una punteria envejable amb qualseYRODUPDGHIRFLVDELDWRWHOTXHFDOTXHVjSLJDXQVLFDULSHU
GXUDWHUPHXQDIHLQDSHUIHFWD
Feia estona que comptava morts quan aparegué el meu
guardià. No era hora de menjar, el meu estómac així m’ho
LQGLFDYD 4XH HVWUDQ\ 'XLD XQD ERVVD D OD Pj GUHWD L D
l’esquerra un munt de roba. «Els metges han comprovat
TXHHWVLPPXQHDOYLUXV7H·QSRWVDQDUª4XLQYLUXV"'H
TXqSDUODYDDTXHOOKRPH"1RHQWHQLDUHV3HUGHVFRPSWDW
YDLJ SRVDUPH OD URED TXH P·RIHULD L HO YDLJ VHJXLU ÀQV D
la sortida d’aquella presó. El passadís era llarg i a banda
i banda hi havia portes numerades. Més que una presó,
VHPEODYDXQKRVSLWDOLDPpVHQIHLDO·RORU$TXHOODSXGRU
GH GHVLQIHFWDQW WDQ FDUDFWHUtVWLFD GH OHV FOtQLTXHV TXH VH·W
FODYDDOQDVLQRSRWVWUHXUHWHODÀQVTXHHQVXUWV7RUQDYD
a estar a casa, m’hi havia dut el meu guardià amb un vehicle tan blanc com l’habitació on havia estat reclosa. Vaig
engegar la tele, volia saber què havia passat durant les tres
VHWPDQHVTXHYDLJHVWDUWDQFDGDHQDTXHOOOORFHVWUDQ\(O
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món s’havia convertit en un lloc caòtic. Els locutors aconsellaven no sortir de casa mentre mostraven imatges de
persones mortes pels carrers, atracadors de bancs i bandes
RUJDQLW]DGHVUREDQWHQVXSHUPHUFDWV3HUzHOTXHHPIHLD
SDWLUDPLUHDOPHQWHUDFRPHPJXDQ\DULDODYLGDDUDTXH
XQELW[RLQYLVLEOHHVWDYDIHQWODIHLQDEUXWDSHUPL"
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TANATOPRÀXIA
Marta Amigo
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E

l Gerard sempre havia volgut treballar en un tanatori.
'H SHWLW RUJDQLW]DYD HOV IXQHUDOV GHOV UDWROLQV TXH OD JDWD
matava d’una urpada però que mai no es cruspia perquè
WHQLD O·HVWyPDF SOH GH WRQ\LQD 8QV DQ\V GHVSUpV YD HQ
carregar-se d’enterrar la gata sota una vella olivera perquè
no suportava la idea de lliurar-la a uns desconeguts que
l’abocarien ves a saber on. La va raspallar amb tot l’amor del
TXHHUDFDSDoLODYDFROÃORFDUHQODVHYDSRVLFLySUHIHULGD
com si dormís damunt el vell coixí del balancí de l’àvia. El
Gerard tenia cura de qualsevol ésser viu que s’hagués lliurat a la mort. Per a ell, una mosca mereixia el mateix respecte que una papallona i s’entretenia en preparar-la pel seu
darrer vol. Quan va morir l’àvia, el van estomacar de valent
perquè va gosar pentinar-la, pintar-li els llavis i posar-li
una mica de coloret a les galtes esgrogueïdes per la mort.
Els pares el van portar a un psiquiatra de la capital que li va
diagnosticar tanatomania i li va donar ansiolítics que mai
no es va prendre. Se’ls posava sota la llengua i després els
OOHQoDYDGLQVODFRSDGHYLGHOSDUHTXHGHVG·DTXHOOGLDHV
va convertir en un home gandul. Bé, de gandul ja ho era,
però la combinació d’alcohol i ansiolítics el mantenien en
un estat de semiconsciència que el Gerard trobava d’allò
PpVSODHQW-DQRO·LQVXOWDYDQLOLGHLDÀOOGHOGLDEOH/DPDUH
també semblava complaguda amb aquell canvi tan sobtat.
El pare mai no es va tornar a qüestionar la seva paternitat i
ODYLGDIDPLOLDUHUDXQDEDVVDG·ROL
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El Gerard sabia que no era pas possible compartir la
seva vocació amb les persones que l’envoltaven. Quan ho
LQWHQWDYDIXJLHQG·HOOFRPHOGLDEOHGHODFUHX3UHVWHVYD
acostumar a la solitud, i tan aviat com va complir els divuit
DQ\VYDPDWULFXODUVHDXQFXUVGHWqFQLFHQWDQDWRHVWqWLFDL
tanatopràxia. En només tres-centes cinquanta hores aprendria a conservar i embalsamar cossos inerts amb producWHVELRFLGHVDUHFRQVWUXLUORVVLIHLDIDOWDLDPDTXLOODUORV
SHUTXqIHVVLQJRLJ/·HPEDUJDYDXQDHXIzULDDFODSDUDGRUD
El curs incloïa cent hores de pràctiques en un tanatori. Un
FRSYDKDYHUVHPDWULFXODWYDSUpPHUDPEIRUoDHOGRFXPHQWTXHGRQDYDIHGHODVHYDYRFDFLy,YDSORUDUGROoDment a l’ombra del xiprer que hi havia camí del cementiri
de la petita població on vivia. Es traslladaria a la ciutat i
allà viuria entregat en cos i ànima a la cura dels morts. Els
DFDURQDULD DPE DIHFWH L HOV REULULD OD SRUWD GHO PpV HQOOj
amb un somriure.
La vocació del Gerard aviat va cridar l’atenció dels seus
SURIHVVRUV /D PDMRULD G·DOXPQHV QRPpV EXVFDYHQ XQD
VRUWLGDSURIHVVLRQDORWHQLHQXQLQWHUqVSXUDPHQWFLHQWtÀF
El Gerard, en canvi, s’estimava els morts i les cent hores de
SUjFWLTXHVYDQFRQYHUWLUVHHQOHVFHQWKRUHVPpVIHOLFHVGH
la seva vida, sobretot quan es tractava d’embalsamar una
SREUDjQLPDÀQDGD(O*HUDUGHOVUHQWDYDFXURVDPHQWDPE
substàncies que destruïen els gèrmens i els netejava el nas
LODERFDVHQVHGHIRUPDUORV&DOLDSRVDUXQSDUHOOGHFRWRQHWVDOVRULÀFLVQDVDOVLFRVLUODERFDSHUHYLWDUTXDOVHYRO
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