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a mulata Penèlope —carn
de cinquanta anys, abundosa i enxarolada;
flonjor madura de figa de coll llarg i flaire de
rebost ben proveït— té una casa galant, com
diu ella, als afores d’una bonica capital de
país sud-americà. 

Calen influències valuoses per ser admès
chez la mulata. La casa té clients principalís-
sims del món diplomàtic i del món de les
finances; rep ministres del país i governadors
en exercici; literats no bohemis; ambaixadors
extraordinaris; metges il·lustres i algun
comerciant dels rics, al qual hagi donat per
treure el nas a una mena de món que té per
lema elegància, higiene… i seguretat.

La primera sorpresa de la vetlla de la
meva introducció a l’establiment galant de la
mulata me la dóna l’amic que em ve a cercar
i ha de fer la meva presentació: vesteix esmò-
quing. M’excuso de no vestir-me com ell per
la raó decisiva que no tinc roba per a fer-ho.
L’amic presentador és autòcton i un dels
principals puntals d’un govern que es diu
democràtic, però que només ho és vagament,
com tants i tants a l’Amèrica. Pujo al seu
auto —l’amic és ric de debò—, giravoltem
un xic per la ciutat, respiro una nit embau-
mada de gessamins i fresca de vent del Carib
i ens enfilem vers els suburbis, cercant una
carretera que circumval·la i ens porta a la
pomposa quinta de la mulata Penèlope. 

Hi arribem en un tres i no res, car l’esta-
bliment és fora de la ciutat, però a prop d’e-
lla, i ens anuncia una negreta que em recor-
da les olives d’olivera arbequina: pinyol petit
i negror llustrosa. En acabar-se l’anunci —

L rapidíssima i ja llesta—, la mulata ens dóna
la benvinguda, fent-nos una reverència de
cort anglesa, més legítima que les mateixes
inclinacions de lords i de pars. 

La Penèlope vesteix roba blanca, fulgu-
rant. Va molt escollarada, escollaradíssima, i
llueix un gran collar d’astèries autèntiques,
que ploren groc, humitejades pel devessall de
llum. 

Ja dintre i en plena escena de saló, eixar-
rancadament senyorívol, l’amic em presenta,
com si diguéssim en definitiva i de faisó ofi-
cial, a Madame Penèlope, la dama d’upa.
Darrere el meu nom —coses de l’especial
comerç i del tròpic—, hi posa la cua que cal
a tot estel de paper: fixació de mèrits: «Gran
literato internacional.» Inclino el cap, accep-
tant el títol i sense ruboritzar-me. (Em vaig
sentir major d’edat el dia que em vaig saber
riure de mi mateix.) La mulata Penèlope
assegura que ha llegit moltes coses meves i
que li han plagut: 

—¡Qué lindas! ¡Qué penetrantes! 
Jo xiulo la mentida a llavis muts i prome-

tent elucubrar en honor de la mulata una oda
que comptarà entre les més llargues i molsu-
des que s’han fet. 

—També ha arribat fins a mi, allà a
Europa —li asseguro— la fama de la Penè -
lope. 

La mulata no es mama el dit, i anota que
es deu tractar de la fama de la Penèlope de
l’Odissea, no de la seva. 

Com que al saló de la casa hi ha altres
visites, toca ara a la mulata presentar-me als
amics i a afavoridors. En dir el meu nom, cap

vegada no negligeix afegir-hi allò de gran
literato internacional, com tampoc no omet
posar requincalla al nom dels altres; «ambai-
xador suec, i filatèlic»; «gerent d’una compa-
nyia de vapors fruiters i amador de lo bello»;
«general retirat, conspirador i bardo»; «cen-
taure i amo d’un Departament dels Andes»;
«folklorista i xardorós, condecorat a Rio de
Janeiro (Brasil) i a Mendoza (Argentina)»,
no sé ben bé si com a xardorós o com a folk-
lorista. 

Es veu que a la casa no hi ha incògnits; al
contrari; tot és esbalandrat. Els noms dels
clients van seguits pels noms de les dames;
aquests sense afegitons, perquè és possible
que portin el sofregit en ells mateixos:
Pimpinella Escarlata, Nati de Fontanyac, La
Peli, Dorotea Rondón, Margarida d’Àustria.
Reverències i més reverències. Tot sembla un
saló ple de Madames Récamiers de cromo i
de figures de cera abillades de personatges.
El capteniment que els esmòquings imposa
al concorriment masculí —tots el vesteixen,
llevat de jo—, els automatitza i enrigideix.
Elles juguen a alta societat de teatre, pepes
grotesques als meus ulls. Ells fan visites qui-
quiriqueres, molt més enravenats i amb més
cimerol que quan visiten el president de la
República. L’únic que discrepa un xic en el
concert de la correcció, a violí, fagot i clavi-
cordi, és el general retirat, conspirador i
bardo, una mena de matalasser capaç d’aixe-
car en sopols un tronc de ceiba mil·lenària.
Cal afegir-me en l’excepció. En preguntar el
militar si he vist escots tan abundosos com el
de la mestressa...
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