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i ens n’anem trobant. la pel·lícula els necessita tant com un humà 
respira gràcies a l’oxigen. retalls de persones que, d’alguna manera o 
altra, aporten vivències i maneres de fer. però hi ha diferents tipus de 
personatges. Una amiga em va dir: “sempre m’havia sentit com l’amiga 
de la protagonista, i ara sóc jo la protagonista.” segurament no és ni tan 
sols una qüestió de perspectiva. és tan senzill com adonar-se que cada 
persona viu la seva pel·lícula. el que passa és que, segons la trama, un 
adopta el rol d’espectador, de director, de secundari, d’acomodador o 
fins i tot de figurant. però, passi el que passi, l’únic/a protagonista de la 
teva vida ets tu mateix/a.

en aquest recull de contes vull intentar presentar situacions que pots 
haver viscut en la pròpia pell (i alguna que espero que no). Moments 
quotidians, entranyables, commovedors o freds, però, al cap i a la fi, 
pinzellades de vides. alienes o properes, deu ser segons l’empatia que 
generin. i algunes purament fictícies amb la intenció d’aliar-me amb el 
factor sorpresa final. i homenatge.

em dono per satisfeta si aconsegueixo que somriguis com a mínim 
cinc vegades. sempre he pensat que la vida es veu millor amb els ulls 
allargats.

al món hi ha moltes persones, i cap no és igual. per tant, això deu 
voler dir que tots podem viure una bona història i ésser-ne els autèntics 
protagonistes. tot va de personatges. i aquesta pel·lícula comença al crit 
de les de Hollywood: “llums, càmera, aCCiÓ!”
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8 Anna Oliveras Paré

per tal que tu puguis sentir-te part del relat, a cada conte el primer 
que hi apareix és una llista de la compra. en un taller literari em van ex-
plicar que amb una llista de la compra és possible retratar un personat-
ge, i la idea em va semblar tan apassionant que he decidit incloure-la en 
aquest recull. per tant, tens l’opció de jugar a “si l’encerto, l’endevino” 
alhora que després pots decidir per tu mateix/a si el personatge és o no 
com te l’esperaves. tres, dos, un… Comencem!
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encara que li arrenquis els pètals, no llevaràs la seva bellesa a la flor.
Rabindranath Tagore

Mirall gran
Mirall petit
Mirall mida cos sencer
Una poma Golden
Una poma Gala
Arsènic

Mirallet, mirallet…
i es va trencar.
tenia clar que era la més bella donzella, i aspirava a tenir-ho tot i 

més.
—Quan tens la fórmula, el millor és mantenir-la. i, si un clàssic té 

èxit, no cal jugar-se-la. si parleu amb un directiu d’apple no us dirà el 
mateix, us dirà que l’evolució és part del procés o alguna cosa per l’estil, 
però desenganyeu-vos, els mediocres ens conformem. i mai de la vida 
em consideraria vulgar, però… Jo estic bé com estic. i que per molts 
anys pugui anar tirant. ara, que si algú em proposés l’elixir de la vida, 
segurament l’hi compraria. tampoc em puc imaginar quin preu en de-
manaria. i, sincerament, no em fiaria del contingut del líquid, perquè la 
joventut eterna deu anar en comprimit o en ampolleta de 25 ml. no ho 
sé. suposo que li compraria la fórmula i després ja ho veurem. no 
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la comercialitzaria, ans al contrari. l’eliminaria i així m’asseguraria que 
ningú més no en provaria. a mi no em fa ombra ni la palmera més alta. 
si no, ja no seria qui sóc. la dona més bonica del regne, i ai de la que 
s’atreveixi a interposar-se al meu camí, que no ho explica.

—talleu! Fem una pausa. retoqueu-li el maquillatge. Carol, maca, 
procura sonar més versemblant. Creu-te que realment ets la més guapa, 
la més brillant, la més… tu ets això, d’acord? no vull que sembli que 
t’has memoritzat el paper i ho vomitis aquí. va, et vaig triar per algu-
na cosa més que pel que és obvi. no em fallis, d’acord? vinga, va. Un 
minut i tornem! aquestes brillantors, va. raquel, reina, ràpid, que hi 
tornem i tu no entres al pla.

repeteix la mateixa escena amb un pèl més de versemblança. però 
no hi ha manera que es cregui que ella és la més guapa, la més brillant, 
la més… potser, fet i fet, l’estrella no era sinó un estel fugaç. i ara toca 
aguantar-la durant tot el rodatge. Quin malson…

ell és el que mana. tothom acata la seva voluntat, però no deixa de 
ser la seva obligació. Creu fermament que, al món, ja està tot descobert 
i, per tant, una adaptació d’una història que enganxa facilita la feina, ja 
que ell només ha de procurar mantenir l’essència i canviar detalls. ell 
en diu “polir el diamant en brut”. realment, quan la matèria primera és 
bona, el resultat és immillorable. i ara ell està en aquell punt d’inflexió 
en què només ha d’exigir a la resta, perquè el seu paper és clau. sense ell, 
res no té sentit. i li agrada sentir-se com el rei del món. tothom als seus 
peus i ell donant ordres. al punt àlgid de la piràmide. tot es veu des de 
dalt, però el problema és que des d’allà és on bufa més el vent del nord i 
no té ningú que li atenuï les ventades. per tant, també és la posició més 
dèbil, possible de mantenir només emetent autoritat i, de tant en tant, 
crits i moments incòmodes als súbdits. però tot surt sempre com ell vol. 
si no, ja no es dedicaria a això. a vegades té mal de cap, i ho atribueix 
a quan es gira tramuntana. si no, la brisa li serveix per renovar l’aire 
dels pulmons. té una situació privilegiada. el seu compte corrent li ho 
recorda quan ho engegaria tot a dida. però no es rendeix.

té la teoria que en el detall més ínfim és quan ha de treure el màxim 
partit, esprémer la taronja i, per tant, contraure el clímax fins al punt 
d’humitejar el llagrimer de l’espectador. és en aquell moment quan una 
frase inunda la sala del cinema de plors, quan els sofàs queden coberts 
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de llàgrimes i els coixins serveixen de mocador eventual. i, llavors, has 
triomfat. Com més a prop del final, millor. la gent només recorda el 
final d’una pel·lícula. si decep, tu encaixes un fracàs. si fa vibrar, la tens 
guanyada per sempre. i és aleshores quan el teu nom sona a les altes 
esferes. a la meca del cinema. exactament no sap on ubicar-la. Hi ha 
qui mira cap a Hollywood, assenyalat pel dit de Cristòfol Colom de 
segons quines ciutats (creu que el de Barcelona està desorientat o el van 
col·locar malament damunt aquell pilar que marca el principi i el final. 
el principi i el final de la rambla o del port vell, tot depèn de l’angle de 
visió). en canvi, hi ha qui mira cap a Bollywood, on la dansa, els colors 
i les olors es barregen en rostres bruns i ulls profunds i destapen la part 
més glamurosa d’un país on la immensitat i la diversitat formen un 
tàndem únic per mostrar totes les cares de la humanitat dins una Índia 
màgica i a vegades desoladora.

ell degusta la llibertat total. a vegades se sent com una àliga, d’altres 
com un falcó, però les seves ales podrien cobrir tot el plató i encara 
abastarien més si ell les estengués fins a l’infinit. té clares dues premisses 
que li van venir delimitades (però va ser ell un dels primers a donar-hi 
el vistiplau): la protagonista presenta una bellesa indòmita i ha d’afegir 
escenes d’acció a la trama. tensió dramàtica, vaja. ah, i l’antagonista 
ha de ser maliciosament encantadora. Quan la va veure al càsting, va 
tenir clar que faria el que fos per aconseguir que aquella jove obtingués 
el paper. però ara que la veia en acció, pensava que potser s’havia tractat 
tot d’un miratge i, si no donava la talla, li faria perdre credibilitat davant 
l’equip de càsting, que li havia dit: “n’estàs segur, que és aquesta?”

“Quines preguntes! i és clar que és ella. sóc l’únic que ho veu, o què? 
és guapa, té talent, té ganxo! és una cara nova i el públic es deleix amb 
les cares noves. tant que, si ho sabem fer bé, se la rifaran les marques 
de cosmètics, i entrarà al bucle per la porta gran. Deu pel·lícules i reti-
rada al Carib. Creieu-me, desprèn talent i molt ganxo. això, sobretot 
ganxo.”

—acció!
la raquel aguanta l’estoig i el pinzell. es veu per un moment re-

flectida al petit mirall. normalment només empolaina, però amb una 
meticulositat exagerada. amb aquest, que crida d’un moment a l’altre, 
qualsevol s’arrisca a deixar una gota de suor o un porus sense maquillatge. 
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12 Anna Oliveras Paré

amb aquest, la feina se li fa més feixuga. no té temps de moure’s que 
ja li diu: “raquel, reina, aparta’t o sortiràs al pla” o variacions similars 
que, traduïdes a un llenguatge de carrer, que és el que ella utilitza, seria: 
“aparta’t, que fots nosa i a tu ningú no et vol veure.” n’està tipa, de la 
seva supèrbia. però aguanta perquè necessita la feina. i perquè ara hi ha 
aquest impresentable, però no sempre és així. per exemple, hi va haver 
una vegada que es portava tan bé amb un company de feina que van 
viure una història ben tendra entre presa i presa. i quan els focus s’apa-
gaven, ella obria els ulls, per convèncer-se que no era un somni i prou. 
i quan el veia a ell que li picava l’ullet, o que li fregava el cul passant-li 
per darrere, o quan li tirava un petó que ella agafava al vol, llavors pen-
sava que la seva persona era reconeguda, i allò ni tot el maquillatge del 
món no podia empolsinar-ho.

embadocada amb el seu passat, un crit eixordador la retorna imme-
diatament en l’ara i l’aquí. De l’ensurt, fa un salt que guanya en altitud 
el cangur més hàbil d’austràlia. Han acabat la seqüència. l’home desa-
gradable treu foc pels queixals i s’acosta a la seva protegida. la raquel 
pensa: “a ella no li cridaràs, no…”, però s’afanya a retocar els pòmuls 
d’una actriu que acaba de sortir del camerino i que té pressa per sortir 
en escena.

i, mentrestant, sembla que el ritme frenètic del rodatge no s’acabarà 
mai. el més curiós és que té dia i hora d’acabament adjudicats. treballen 
sense pausa i la raquel creu que és perquè cadascú té assumit el seu rol 
i, en el fons, formen un equip sincronitzat. la pressió no acostuma a ser 
una bona aliada, però sovint, en aquest món, és l’única companya fidel 
de viatge. no tots aguanten, n’hi ha molts que es queden pel camí, però 
ningú no els troba a faltar, perquè tots són reemplaçables. ella sempre ha 
tingut l’esperança que, si marxés, algú demanaria per ella, o se sentiria al-
gun comentari bonic, com ara: “ningú no té l’habilitat de les mans pro-
digioses de la raquel; on és aquella noia que pintava a tothom tan bé?”

en tot cas, té clar que no es pot permetre el luxe de provar-ho. si 
perd la feina, mai no aconseguirà reunir prou diners per pagar-se els 
estudis, allò al qual vol dedicar-se a temps complet. sempre ha tingut 
clara la seva vocació, però ara es troba en un punt mort, una drecera per 
aconseguir el seu vertader somni. però no el diu mai a ningú perquè és 
molt supersticiosa.
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abans de tancar l’estoig per última vegada durant l’extensiva jorna-
da, la raquel es mira el plató buit. pensa que és trist que aquesta pel-
lícula vulgui transmetre alguns valors que, molts del seu voltant, ni tan 
sols coneixen. i després, el mirallet de l’estoig queda amagat amb un clic 
que ressona per tota l’estança buida. és l’eco del desengany. tal vegada 
el xiulet de l’esperança.

—realisme, maca, realisme.
el següent dia. tot continua igual. aparentment són les mateixes 

persones. potser hi ha alguna baixa i alguna substitució immediata, però 
pel que fa al nombre de gent, es manté intacte. l’home de veu eixuta 
exigeix a una Carol desbordada que es cregui el paper, que per això l’hi 
va donar a ella, que no li falli.

—tornem-hi! raquel, reina… aparta’t.
Ha passat un dia més. es troben rodant el nus de la història, però les 

escenes es graven aleatòriament, així que ell no sabria delimitar quantes 
seqüències els resten. tot ho té anotat a la seva agenda digital, però ves 
per on l’ha deixada al camerino de la Carol. no hi ha manera que brilli, 
aquesta Carol, però li ha donat un dia de descans, aprofitant que al pro-
grama no hi constava cap escena seva. així es creurà que es preocupa per 
ella i per la seva carrera que acaba de despuntar. però tem que el coet es 
quedi flotant a l’espai.

De sobte, veu una noia fina i delicada que es passeja amunt i avall, 
indecisa. Com que no forma part del seu equip —que els té a tots 
clissats, encara que ells no ho sospitin—, la fa fora de males maneres. 
tants maldecaps… avui és el típic dia que s’anuncien ventades a dalt 
de la piràmide. n’està fart, de les fans, que se les empesquen totes per 
infiltrar-se al set de rodatge. aquesta es pensa que per ser bonica acon-
seguirà filtrar-se al camerino del “guaperes”. i aquestes situacions des-
concentren el seu personal.

—ep, tu. no pots estar-te aquí!
—però… —replica la jove, confusa.
—seguretat, si us plau!
i se l’emporten contra la seva voluntat, perquè es veu d’una hora 

lluny que ella alguna cosa hi feia, allà.
ell s’agafa a la claqueta negra i blanca i comencen l’escena perquè 

així ho indica el repic de les plaquetes confrontades.
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el dia anterior havien rodat el moment que a ell li semblava més 
vibrant, es vanagloriava d’haver donat tant protagonisme a l’antagonis-
ta, perquè creia que fins i tot els dolents es mereixien tastar el gust de 
l’amor. no es podia enamorar, perquè potser l’espectador es prenia com 
una ofensa aquell gest. els dolents no tenen sentiments i, per tant, havia 
de ser alguna cosa més subtil però igualment detallada.

així, doncs, la madrastra feia cridar el seu lleial servidor i li manava 
que matés l’agosarada que la desbancava del seu rànquing al mig del 
bosc. ell li havia dit “sí, senyora”. ell era un figurant amb dues paraules 
que estava més content que un gínjol pel seu primer paper davant les 
càmeres. ell, un il·lús que es creia que això era un principi fabulós quan 
tenia més números d’esdevenir un etern secundari que una portada de 
roba interior o una fotografia de dimensions gegantesques onejant a la 
times square de nova York o al picadilly Circus de londres, ja que 
molts europeus es conformaven amb això. “per què travessar l’atlàntic 
si et pots quedar llampeguejant al costat de Cupido?”

en canvi, el director creia que allò de llampeguejar era un símptoma 
inequívoc d’un estel fugaç. potser perquè n’havia vist tants caure que 
dubtava que fossin capaços de tornar-se a aixecar. Coneixia pocs casos 
que ressorgien de les cendres, però algun o altre hi havia. els Fènix con-
temporanis. es comptaven amb els dits d’una mà, o d’un peu, que pel 
cas són els mateixos, però hi eren. Casos anecdòtics, excepcions. però 
un 1% remarcable, perquè eren els que no es rendien, els que rebien el 
cop i a continuació es refeien. i en certa manera els admirava, ja que 
ell creia que un fracàs per ell seria similar a la catàstrofe del Titanic. 
s’enfonsaria i no hi hauria res a fer. i ell quedaria congelat i oblidat, 
com una estàtua de gel sense vida i sense escalfor a parts iguals. oblidat 
damunt la cúspide de la piràmide. o dins la tomba faraònica, que, un 
cop mort, devia ser si fa no fa el mateix.

prosseguim l’argument, si us sembla. el lleial servidor s’endinsa al 
bosc. encara no ha passat ni mitja hora, truca al mòbil a la senyora 
i li comunica amb veu tremolosa que s’ha perdut. ella esclata en im-
properis i penja enfurismada —treballant la versemblança de l’actriu, 
en aquest punt—. es diu davant del mirall: “si vols ser ben servit, 
fes-te tu mateix el llit”, una frase que a ell li sembla idònia, eloqüent, 
fantàstica.
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i després, la dona formosa es dirigeix cap al bosc. al punt més fosc 
d’aquest indret —on després els de maquetació hi afegiran una peça 
musical magistral de la banda sonora per aconseguir un caire de misteri 
feréstec impressionant— és on sent uns cops de destral. i, de cop, silen-
ci colpidor. i després, repics de destral. primer pla. guapíssima. tens un 
físic d’infart, nena, per això ets on ets.

Com quan el gos de pàvlov saliva quan sent la campana, ella es deixa 
seduir per aquest soroll i es presenta davant un home que, tot i suar com 
una cascada, està fornit i és molt atractiu. i és llavors quan ella comença 
a salivar, discretament, això sí. noi de catàleg d’agència. sort que té poc 
diàleg.

la dona es diu a si mateixa: “això és el que necessito jo”, diàleg in-
tern, ella ha de mossegar-se el llavi inferior i somriure. s’hi atansa i par-
len superficialment: quin temps fa; d’on sortiu, bella dama. tuteja’m. 
Ximpleries, vaja. Conversa supèrflua. primers plans. l’home ha d’anar 
per força sense samarreta, que per això cobra un plus. pel gimnàs.

ell s’embarbussa i ella es torna a mossegar el llavi, aquest cop to-
cant-se de manera suggestiva els cabells i enrinxolant-se les puntes que 
té agafades mentre somriu, pilleta.

—sóc caçador.
ella torna a pensar. li va com l’anell al dit. res com un marit ca-

çador per tenir a prop una escopeta i no despertar sospites. Després, 
li encolomarà el mort a ell. “volia matar un cérvol i va matar aquella 
pobra noieta indefensa. Mirem-ho pel cantó bo, potser aquell cérvol era 
la mare d’en Bambi i així s’estalviarien moltes llàgrimes al món.” ella té 
al guió que durant aquesta estona ha de semblar versemblant. i l’intent 
és desastrós. repeteixen l’escena algun cop i l’home que se’ls mira des 
de dalt de la piràmide es posa les mans al cap. sembla que li surti foc 
del cap, però deu ser un efecte òptic. ella el saluda des del decorat. ell 
pensa que està bé el toc humorístic que inclou l’escena, però sap que 
els crítics més voraços el tractaran de cínic. evidentment, aquest pensa-
ment patina de la piràmide i es confon amb la sorra de baix de tot, on 
els grans són incomptables. ells opinen; ell no es llegeix les opinions de 
ningú. amb la seva opinió en té prou per sobreviure.

Fan alguna pausa. aquests tenen tanta set que buidarien l’amazones 
i encara no en tindrien prou. es pot saber on s’ha fotut la raquel? s’ha 
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de retocar el maquillatge, no veieu quines ombres i quina lividesa amb 
els focus? aneu-la a buscar i digueu-li que això no li fa cap bé al seu 
currículum! Carol, maca, vull veure la teva part més sinistra. Creu-te 
el personatge, per l’amor de Déu. és que si tu no ofereixes credibilitat, 
com cony vols arribar a l’espectador?

Comença a perdre els estreps.
—vinga, Carol. et veus preparada per continuar? sí? Doncs en-

davant. ep, tu, noi, treu-te la tovallola, que en aquesta escena també 
ensenyes tors. la clàusula és clara, em sembla.

Queda poc per acabar. Minuts de solitud que s’ha passat esperant a 
fora. no comença amb bon peu, però així té més possibilitats d’acabar 
bé. o potser li allarguen el contracte, qui sap si el que cobreix és una 
baixa o una vacant. però és tan tossuda que s’escapoleix al plató on ara 
roden la seqüència. a ell no li passa inadvertida aquella figura esvelta.

—altre cop tu?
—però…
—ens ha sortit monotemàtica, la fan. Ja ho diuen, que qui la segueix 

l’aconsegueix. a veure, bonica, de qui vols l’autògraf? algun ajudant 
de direcció l’hi demana i de seguida te’l porta. no vull que se m’ompli 
la paradeta d’impertinents com tu, així que no tindràs cap foto amb 
ell, que les xarxes socials són molt poderoses. però pitjor és res, oi? au, 
digues, qui vols?

—ell —fa mentre assenyala el noi sense samarreta i ara també sense 
tovallola. el seu tors està suat i contrasta molt amb la cara pàl·lida que 
ara mateix mostra.

—on cony és, la raquel? això és intolerable! aquest noi no pot 
sortir així de cap manera!

—això és el que fa estona que intento dir-li, senyor. sóc la nova 
maquilladora. M’han encarregat les del departament que m’ocupés del 
caçador, i fa estona que ho intento, però un guardià molt amable m’ha 
tret fora sense miraments perquè vostè així li ho ha ordenat.

—i no m’ho podies dir abans, tot això? tu saps quant temps ens has 
fet perdre?

—no deu ser tan important si no se n’ha adonat fins ara, senyor.
ell esbufega. impertinent, malcarada i… Molt bonica, això sí. però 

és aleshores quan es pregunta on deu ser la raquel i per què ningú no 
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l’ha informat de la seva baixa o desaparició sobtada. realment, es fa 
impossible tenir-ho tot controlat.

—encara ets aquí? va, per feina!
i ella es mou amb el xiuxiueig de “sí, senyor”. potser aquesta encai-

xaria més fins i tot que l’esplèndida Carol en el paper que, precipita-
dament, li va oferir. i ell no ofereix a canvi de res, però està convençut 
que la Carolina hi ha sortit guanyant. Dóna un últim cop d’ull als 
moviments gràcils de la maquilladora, que s’apressa per empolainar el 
model de catàleg. entre ells hi percep una química especial. Fet i fet, 
mai no és tard per canviar el personatge quan encara no s’ha acabat el 
rodatge. 

per primera vegada a la seva vida, quan crida els actors perquè 
s’instal·lin a les seves posicions, el subconscient el traeix i, abans de 
dir acció, pronuncia en veu alta:

—raquel, reina, aparta’t…
i ningú no l’obeeix. perquè la raquel no hi és.
la qüestió és que un bon dia hi ha algú que resulta totalment ver-

semblant. i una flor no fa estiu, però és que ella és més bella que una 
flor, i faria competència al camp d’espígol més extens de la contrada. 
i aquella escena queda perfecta a la primera, que no acostuma a passar. 
se’n va al supermercat, tal com està estipulat al guió. i, un cop allà, va a 
la fruiteria. es posa els guants de plàstic, que se li enganxen pertot arreu, 
però està tan posada en el paper que sembla que ho hagi fet tota la vida, 
de posar-se guants de plàstic. i toca les pomes amb una sensualitat que 
ell ja s’imagina el que ara no toca. i dubta. no sap si agafar una golden 
o una gala. el verd madur juxtaposat al vermell madur. i davant del 
dubte, en posa una de cada a dins la bossa. l’arsènic ja el té. perquè cos-
ta més aconseguir arsènic que pomes, però francament la barrera entre 
el mal i el bé és tan fina… va comprar arsènic a una botiga especialitza-
da en productes químics. li van fer omplir un document explicant per 
què el volia, però no va ser tan fleuma de posar el vertader motiu. per 
matar insectes merdosos. no sabia ni si l’arsènic s’incloïa als esprais per 
exterminar insectes, però es van desar el document i pots comptar si el 
va revisar ningú mai més. el fet és que encara té el dubte de si l’arsènic 
serveix o no per a matar insectes. però això ara és el menys important. 
Ha de preparar un conjur.
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el caçador no passa gaire temps amb ella. no obstant això, ella està 
tan ocupada barrejant ingredients i mullant les pomes a una olla im-
mensa que només gaudeix de la companyia del caçador sota els llençols. 
Dues vides paral·leles que es van unir en matrimoni per pura conveni-
ència: ell eclipsat, ella per l’escopeta. però per la resta, dos estranys.

el director està content amb el transcurs del rodatge. Daltabaixos 
similars als d’una muntanya russa, però el canvi d’actriu i la química 
evident amb el model de catàleg ofereixen l’anhelada versemblança al 
context. i l’acció palpitant, els set nans que protegeixen una damisel·la 
espantada, un príncep que ha d’aparèixer just al final per demostrar que 
no hi ha somni etern perquè sempre ve algú en el moment més inte-
ressant i et desvetlla per sempre més. però aquesta versió dóna màxim 
protagonisme a l’antagonista. a la malvada madrastra, que és franca-
ment una preciositat. Qui li hauria de dir a la maquilladora novella que 
optaria a un oscar en la seva primera interpretació?

el director es frega les mans. ara arriba la part més interessant. ara 
que han passat uns dies, ja no demana per la raquel, ja no truca a una 
Carol emprenyada que no li agafa el telèfon, ja no insisteix amb la ma-
quilladora perquè té clar que està embolicada amb el caçador de catàleg. 
aquella química no era normal. i opta per centrar-se en el final.

Final sorprenent, final sorprenent… Heus aquí el meu final apoteò-
sic. Matiso: la frase commovedora i el final:

—ets perversa i bonica. Jo penso que només hi ha algú que t’entén, 
t’ensenya el que vols i no replica. i aquest no és altre que el teu preuat 
mirallet. a més a més, jo he conegut algú que, per no tenir, no té cap 
mirall en tota la casa. vas cobrir tota la casa de miralls, i això em va fer 
obsessionar a mi! tant se valia d’on em mirés, només feien que accen-
tuar els meus defectes. i ara necessito viure amb tranquil·litat. vull el 
divorci.

i ella marxa indiferent, arrossegant la capa i mirant de cua d’ull la 
poma golden, perquè al final a aquella usurpadora li havia encolomat 
la vermella. guarda la verda per si un cas aparegués una altra rival.

Just quan agafa el mirall per admirar-se, li patina de les mans i… 
Zas. Càmera lenta. Cau a terra i s’esbocina en mil trossets. 

i quan recull el mirall trencat, passa l’inevitable. es talla.

Personatges.indd   18 14/01/14   14:49




