
Número 56, 08/12/10

Teresa Roig |  (mailto:tres.roig@gmail.com) |
http://teresaroig.blogspot.com/ (http://teresaroig.blogspot.com/)

- La millor del mercat!- emfatitzà la dependenta.- Cap altra crema rejoveneix la pell
com aquesta!

La Joana observà aquell minúscul envàs llarga estona, amb un recel que no provenia
només de la seva incredulitat envers aquest tipus de productes, sinó també en la
desproporció entre el preu i la mida.

-  Sé perfectament  què està pensant.  Però al  pot  petit  hi  ha la bona confitura.-
argumentà la farmacèutica.- I cregui'm que fins d'aquí a un mes, ben bé, o dos, no
haurà de tornar a buscar-me'n un altre. Amb una mínima dosi diària, de seguida en
notarà els efectes. Es veurà més jove, com per art de màgia!

Un consol per a la meva butxaca, pensà; però continuava mantenint  la mateixa
mirada escèptica, alternant-la entre la jove dependenta i el que semblava ser el
Sant Grial.

- No l'he convençut encara?- puntualitzà la noia, veient que seguia dubtant- Doncs
pregunti'm l'edat, va.

Ella sospirà, començant a cansar-se d'aquest estira i arronsa en el qual es trobava,
simplement per haver anat a la farmàcia a buscar una crema hidratant una mica
més bona que la dels súper; però cedí al joc. S'havia de reconèixer que la nena hi
posava voluntat...

- Quants anys tens?- li preguntà mig a desgana.

- Quaranta tres.- respongué la dependenta, amb un to farcit d'orgull.

- Com?- escopí la dona, impressionada.

- El que sent: quaranta... bé, per ser-li sincera, que quedi entre vostè i jo, la veritat
és que en tinc quaranta cinc, però per la costum, sap... se m'oblida i a vegades
encara me'n trec algun. - mormolà, somrient.

- Com?- repetí ella, per inèrcia, amb la vista inspeccionant el cutis impol•lut de la
noia.- És... és impossible... no?

La dependenta, ja convençuda del seu èxit, s'esplaià en les explicacions, amb la
intenció d'assegurar no sols la venda que tenia entre mans, sinó la de les altres
dones que omplien la botiga esperant el seu torn per ser ateses.

- Avui en dia, la ciència dóna passos quilomètrics, en tots els sectors, que fa anys
eren impensables. Però concretament els estudis i experiments que s'estan duent a
terme  sobre  genètica,  són  els  que  portat  a  alguns  laboratoris  a  desenvolupar
aplicacions inaudites en l'àmbit de la bellesa. Deixi's estar de les antigues cremes,
ampolles i tractaments: el futur està en productes com aquest! A partir d'ara, si



mira enrere, que sigui només per recuperar el millor del seu passat:- i afegí amb
contundència- la seva joventut!

La  pobra  Joana,  profundament  trasbalsada  per  la  revelació  que  acabava  de
presenciar,  seguia  mirant  fixament  el  potet,  amb  la  voluntat  posseïda;  però
aleshores ja ho feia amb un bitllet a la mà.

- Me n'emporto dos.- digué.

Al cap de poc, entrà a casa de puntetes, més pel secret que guardava que no pas
perquè hi hagués ningú esperant-la; aviat recordà que no li calia tanta discreció, ja
que el seu marit feia torn de nit aquella setmana i no arribaria fins a les set del
matí. I allò, encara augmentà a la seva alegria, conscient que tenia de temps fins
llavors de preparar-n'hi una de bona. Aquella mateixa setmana feien trenta anys de
casats i estava tremendament emocionada per haver trobat un regal que ell mai
podria imaginar-se...

Quan sortí de la dutxa, es contemplà al mirall i una idea esbojarrada li passà pel
cap. Havia comprat dos pots, per convèncer al seu home que ho provés; però veient
el pas dels anys acumulats en cada plec de la seva pell, s'hi repensà. De fet, a ell
mai li havien agradat aquestes coses...

Un cop hagué escollit el camisó més descarat, aquell que guardava justament per
alguna ocasió especial, se'l posà, deixant-se acaronar per la seda, i a continuació
s'estirà  sobre  el  llit.  A  la  tauleta,  vora  seu,  esperaven  els  dos  envasos oberts,
desprenent una olor embafadora que li portava a la memòria el record d'alguna cosa
tendra  i  dolça,  com  quan  els  seus  fills  eren  petits  i  tota  la  casa  feia  olor  a
infantesa... Acte seguit, sense perdre el temps en enyorances trivials, passà a la
l'acció.  Per començar,  se n'aplicà una petita dosi  a la cara,  que ràpidament  fou
absorbida, així que repetí l'operació. I  semblava que n'hi havia poca, reconegué,
eufòrica, escampant-se'n pels pits, el ventre i les cuixes.

Una estona després, ja se l'havia polit  tota, i repartia les escorrialles pels últims
racons. I en acabat, apagà la llum de la tauleta, per emprendre el son impacient
que la duria fins al matí, a retrobar-se amb el seu home i donar-li un bon dia que de
ben segur no oblidaria en els propers trenta anys...

Es desvetllà amb el soroll del pany de casa i estigué a punt d'aixecar-se del llit per
anar-lo a rebre; però, de sobte, se sentí entumida i lleugerament marejada. Per
això, quan ell obrí la porta de l'habitació, malgrat ho intentà amb totes les seves
forces, ni tan sols pogué incorporar-se. El cos no li responia i les extremitats anaven
pel seu compte. I encara que posà tota la veu en el sorpresa, només un balbuceig
incomprensible sorgí dels seus llavis.

- Joana...- digué el seu marit, immòbil sota llindar de la porta. - De qui és aquest
nadó?

 

Paper de Vidre
Copy Left. pdv@paperdevidre.net


