
Fragment del conte de Lucia Pietrelli “Apnea”, del llibre Sangassa (AdiA, 2017):

“Quan la taca del trespol va deixar de ser una taca i va començar a créixer per 
convertir-se en mar, llavors la sala d’estar va omplir-se d’aquell silenci espès que entra a les 
orelles quan, a l’aigua, s’hi fa el mort. Un silenci que s’estira com un globus i que pareix a 
punt d’esclatar, aquella absència de so aquosa que nega que res hagi passat i que assegura, 
una onada rere l’altra, que tot està de nou a punt de succeir. 

Amb el cap fora de l’aigua és fàcil parpellejar, però Anna sempre havia tingut els peus 
massa a prop de la mar com per aconseguir tancar els ulls i no jutjar les mans de Josep quan 
deixaven massa vegades que la forqueta descansés dins del plat. El moment del sopar, en què 
es retrobaven tots quatre al voltant de la mateixa taula, darrerament s’allargava de manera 
innecessària. Hi havia hagut un temps en què menjar plegats restaurava la pau de cada dia. 
Un temps en què a Anna li agradava mirar les marques que les mossegades de Josep deixaven 
a la carn, li agradava veure com s’alimentava, com mastegava lentament i com, en arribar a 
tenir a la boca unes farinetes sense gust, deglutia enèrgicament sense mai fer-se faltar una 
copa de vi. En aquell temps el vi era negre, negre i fondo, i només era vi.

Ara a taula Marta, la filla adolescent, triava qualsevol pretext per queixar-se i quan els 
pares la reprenien, començava a arrugar dins del puny de la mà una vora de les estovalles fins 
a desplaçar tots els plats de la taula. En canvi Maria, la petita, encara ensopegava amb els 
mots, arreplegava els que havia sentit durant el dia i que li havien cridat més l’atenció i 
després els ajuntava de manera arbitrària dins dels contextos més estranys. Mentre Marta 
estrenyia el puny i Josep feia reposar el metall lluent de la forqueta, Anna es demanava per 
què no era capaç de cridar i de sopar tota sola, d’esquena a ells. 

Però aquell vespre era diferent. Feia dies que Marta parlava sense posar-se a la 
defensiva, estava entusiasmada amb una petita obra de teatre que havia escrit i volia que 
Anna i Josep la posessin en escena després de menjar. «Papà, no comencis a llegir per la 
darrera pàgina!». 

Marta estava dreta davant d’ell, movia el pes del cos d’una cama a l’altra, se’l passava 
com si fos una pilota de tennis mentre no deixava de mossegar-se el llavi inferior, que tenia 
perennement encetat. Des que era petita, Josep sempre havia projectat damunt d’ella una 
autoritat estranya, a mig camí entre la por i la reverència. Malgrat tot, a través d’algun lligam 
que a Anna se li escapava, Marta era de Josep. 

A la cuina Anna remenava una vegada més el guisat que acabava de cuinar. Els ulls se 
li ofegaven dins de l’olla mentre entrava en la terra de ningú. Per aquella terra hi passava 
cada dia. En l’instant just abans d’adormir-se i en el segon en què els dos ulls se li tornaven a 
obrir. També hi transitava quan cuinava i a l’hora de l’orgasme. Una terra de ningú sense 
Josep: Anna tancava fort els ulls quan s’escorria perquè volia oblidar d’on i de qui li sorgia 
aquell plaer que li estremia tot el cos. 

«Llegirem la teva obra en acabar de menjar», va dir Josep a Marta, mentre la darrera 
frase, l’única que havia pogut llegir, li romania penjada a la punta de la llengua.

 «Llegirem la teva obra en acabar de menjar», va sentir Anna des de la cuina, i va 
pensar que fins i tot l’obra de la seva filla havia de ser una terra solitària, desolada, com la 
seva família abans de sadollar-se, amb paraules sense cossos i rostres descarnats de 
mandíbules massa obertes que només sabien engolir menjua, recitar frases i quedar-se a la 
intempèrie de la història que algú altre feia avançar en lloc seu. 

Aquell agost de 1996 de sobte Anna va pensar que a casa feia fred. 



«Tanca la finestra i estira la cortina!», va cridar quan Josep tenia tan sols un peu dins 
la cuina. Darrere d’ell venien Marta, amb una ganyota insòlita, i Maria, amb la seva alegria 
de sempre. Josep feia cara d’estiu fred, les conques blanques com una núvia i les comissures 
de la boca desdibuixades per les sumes del silenci. En aquella casa, la guerra feia molt que 
havia començat i Marta i Maria eren massa joves per recordar com eren els seus pares quan la 
lucidesa encara els despertava cada matí. 

«Les guerres no existeixen, Anna, són les paraules d’un poble que generen lluites 
petites i comencen a espedaçar el món», li deia Josep feia vint anys, quan quedaven enmig 
del camp de rostoll per fer l’amor. Vint anys després, ella pensava que la distància entre una 
guerra a dins i una a fora resideix en la llargària d’un canó, perquè finalment les mans que 
empren el canó a dins o l’esquiven a fora tenen el mateix grau d’humanitat i són capaces de 
ser igual de ràpides i cruels. Anna tenia por que en el futur Marta comencés a assemblar-se a 
ella, a la seva mania per abastar i comprendre cada detall de cada cosa, allà on només queda 
distingir entre les paraules i les bales, allà on menjar xocolata blanca cada nit és l’única 
alternativa possible davant del desig d’alguna cosa dolça i inofensiva. No patia per Maria, 
ella era diferent, tenia una mirada lleugera i eixuta, amb una pàtina tan innocent que no 
pareixia inútil, sinó tendra en la infància i necessària en el futur. Era l’única de la família que 
tenia els ulls verds, hereus de la padrina materna. Els altres els tenien negres, com les algues 
inflades de mar, feixugues de foscor. 

«Passa’m l’oli», «Un glop de vi», «És veritat que les cireres són de color carmesí, 
pare?», «Ai, Maria...», «Que bo que t’ha sortit, mamà»... una lletania pausada i cíclica fins a 
la demanda final d’Anna, la que sempre tancava els sopars: «Josep, passa’m el cendrer». 

La violència, enmig d’aquella guerra interior, sempre s’expressava a través de coses 
petites. Anna havia parit dues vegades per tractar de rescabalar l’ordre, però no ho havia 
assolit. La primera violència de la seva família que Marta recordava era la dels dimecres, 
quan acompanyava la mare a casa de la veïna. Li compraven dos o tres pollastres, els més 
grossos entre els cadàvers encara calents. A Marta i a Josep no els agradava gaire el pollastre, 
però a Anna sí, aquell mastegar eixut, obsessiu, abans de trobar el confort d’un bocí de greix. 
Marta es mirava la mare de reüll, amb ràbia. Compraven pollastres de la veïna que els criava 
amb l’únic objectiu de matar-los sense remordiments i extreure’n algun diner. Els pollastres 
arribaven a casa encara sangonosos. Anna els posava dins d’un ribell i els començava a tallar 
en trossos petits, decidida. Emprava unes tisores de metall rovellat, que grinyolaven a cada 
tall enmig de la sang aigualida. Ho feia de cara a la paret, absent, i el xiscle de les tisores 
subratllava cada un dels seus moviments. Quan no les feia servir, guardava les tisores 
gelosament, a un calaix de la cuina. S’emprenyava quan Marta les agafava per jugar. Li 
cridava: «Això és perillós, no es fa», i li arrancava les tisores de la mà. Quan va quedar 
prenyada de Maria, en va comprar unes de noves, lluentes i poc esmolades; una decepció: 
tallaven sense decisió i no feien olor de res, però almenys així Anna aconseguia no vomitar. 

La violència sempre comença lenta, mandrosa, com un migdia d’agost abans de 
l’arribada del fred. 

La segona violència que Marta recordava era quan Anna ficava els moixos que 
rondaven a prop de casa a dins d’un sac i després els abandonava lluny, tancats allà, a punt 
d’asfixiar-se. La mare no suportava el pèl dels animals i això, en aquella època de guerra 
primerenca, bastava per alimentar les ànsies de matar. 

La violència, dins de la seva casa, començà com un nadó i després es féu gran…”


