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PUM PUM 
Jordi Garcia 
 
 
Pum pum 
- Qui és?, se sent de darrera la porta 
- Bon dia, Enciclopèdia Catalana, volums actualitzats. 
- Ho sento, ara no tinc temps –un fil de veu melós, mmm... voluntàriament sec per poc 

convincent. Dec haver-la despertat...? Quina veu... Déu meu, quina veu... Deu tenir uns 
trenta anys, amb aquesta veu deu tenir un cos de porcellana; havia de ser amb camisa de 
dormir, potser sols vestia una samarreta i les calcetes, potser era nua... No hi ha dubte que 
és casada, a aquestes hores la gent treballa, i si ella és a casa és perquè no necessita aportar 
cap altre sou que el manteniment del seu cos al gimnàs per al goig del marit, un marit 
d’aquells que xerren molt, però a l’hora de la veritat, no res... Una dona casada... amb 
aquesta veu... amb samarreta...  

Pum pum... 
Pum pum pum pum pum pum 
- Qui és? 
- Enciclopèdia Catalana, senyora, volums actualitzats, oferta especial de Nadal, dos per vint, 

totes les facilitats de pagament, li puc ensenyar l’annex il·lustrat de.... vaja! –potser ha tingut 
un somni humit, potser somia en allò que no gosa dir-me, potser vol que insisteixi, sinó no 
m’hagués deixat parlar tanta estona. És que deu tenir uns llavis... unes cames... uns pits 
petits, uns pits de poma àcida, un cony de codony, de maduixa... 

Pum 
- Què vol?? 
- Correus, una carta certificada, senyora 
- Encara vostè? No m’emprenyi més! –i m’exigirà que li llepi els peus mentre em fueteja 

l’esquena demanant-me que bordi com un gosset, com el seu gosset. 
Pum pum 
- I ara què, eh? 
- Policia, senyora, obri la porta, hem rebut una trucada d’una veïna avisant-nos que té un 

intrús a casa seva, és perillós i va armat, va fugir de la presó ahir a la nit, lligant tres llençols 
i saltant amb un doble salt mortal la reixa infranquejable. No sabem encara com no s’ha 
trencat l’ossada. A més, senyora, feia tres setmanes que no es dutxava, té molt mal aspecte, 
va mal afaitat li put l’alè i ha matat no sé quanta gent aquesta nit passada i el... 

- Avisaré a la policia, si continua –i em demanarà que fem l’amor davant d’altra gent sense 
que aquests se n’assabentin, el somni de la meva vida!! 

Pum pum pum pum 
Silenci 
Pum pum 

És dura, li agrada fer-se pregar... –Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo 
pude resistir... 

Pum pum pum 
Pum pum pum pum pum pum pum pum pum 
I pam! Va morir a l’acte, la bala el travessà des del front fins al clatell. L’Enciclopèdia Catalana, ara 
escampada, s’esquitxà de sang encara calenta. Ella, tancà la porta i tornà al llit. 


