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Fet al País Valencià



A Elena, la meua esposa.
Et vull.
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La mEntida

Per a obtindre major protecció és molt important 
seguir correctament les instruccions d'ús...

Prospecte d’una caixa de condons

—¿Ja has oblidat els quinze minuts que vam passar als 
provadors del Corte Inglés?
—Sí.
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La Carta

El verb llegir no admet l'imperatiu.

Daniel Pennac

Ignasi va agafar paper i bolígraf, i va començar a es-
criure-li altra carta, una altra carta més...

Amor meu,
Fa dos mesos que no he rebut carta teva, i m’estranya 
molt el teu silenci...

Dies després, quan Àngels va rebre la carta, la va deixar 
sense obrir al costat de les altres cartes... Ja la llegiria 
demà... o a la setmana vinent... si tenia temps... o ganes. 
Ara havia d'anar-se'n, l'havien convidada a sopar... No 
volia fer tard.
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L'EspiLL

Tenía por delante otro día muy duro.

Manuel Vicent

Un matí es va despertar i va descobrir espantat que 
aquell no era el seu llit, que aquell no era el seu dor-
mitori, que aquella no era sa casa... I que l'home que el 
mirava horroritzat des de l'espill del bany no era ell. 
Però després d'uns moments de pànic, va decidir que 
així estava bé, que al cap i la fi, què importava una vida o 
altra... I va començar a afaitar-se.
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advErtènCia

Si je suis pensive et peinée
C’est que vous m’avez oubliée

Castelloza

El motiu hui no té importància. El necessitaves i ell no 
va acudir, balbucejant una excusa estúpida per telèfon. 
I tu et quedares esperant-lo, disposada a oblidar-lo tot, 
sobretot a ell. 
Tu ho aconseguires. Ell no t’ha pogut oblidar. Els records 
corromputs s'enquisten en la memòria.



- 10 - 

no aniré a sopar

Oh Dios, 
no me atormentes más

Dámaso Alonso

Un bon dia es va comprar un ordinador, va entrar en 
Internet i es va esvanir en la xarxa, sense tornar a preo-
cupar-se mai més d’una altra cosa.
La seua dona ho va intentar tot. Al principi va asseure al 
seu costat i va esperar de forma inútil que alçara el cap 
del teclat o respirara alguna vegada. També va intentar 
parlar-li: 
—Amor, podríem eixir a sopar i quan tornem a casa... —
li va dir de forma inútil.
Durant uns dies va intentar provocar-lo anant per casa 
amb la seua roba interior més sexi. I no res. Va arribar 
fins i tot a amenaçar-lo: 
—¡Si no t’alces i eixim a passejar, no sé què faré...!
I una vesprada, a punt d’un atac de nervis, el va agafar 
dels muscles i el va sacsejar per a veure si reaccionava, 
tirant-lo quasi a terra. Però ell ni cas. Seguia teclejant 
com un sonat, manejant incansable el ratolí i navegant a 
través d’infinits mons cibernètics, sense adonar-se que 
al voltant la seua dona i el món real encara existien.
Al final, ella es va fartar de la situació. Es va comprar un 
biquini diminut, un bitllet d’avió al Carib i se’n va anar. 
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Després d’una setmana, mentre prenia el Sol tropical en 
una platja infinita d’aigües transparents i arena blanca, 
es va decidir a fer alguna cosa. Va tornar a l’hotel i li va 
enviar el seu marit un breu correu electrònic: 
«Amor meu, no sé si t’hauràs adonat que no estic a casa. 
He deixat la nevera plena de menjar. Et vull. Besos.»
Postdata, «No aniré a sopar. »
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d’anada i tornada

All the lonely people, where do they all come from?
All the lonely people, where do they all belong?

John Lennon i Paul Mccarney

Ella anava a treballar en tren. Ell pujava en l’estació se-
güent. Cada dia repetien el mateix trajecte d’anada i tor-
nada, una vegada i una altra.
Durant el viatge, ella sempre llegia un llibre. Ell també. 
Un dia la casualitat els va fer seure un enfront de l’altre. 
Ell la va mirar un instant mentre treia el llibre de la mot-
xilla. «Què coincidència —va dir ell—, estem llegint la 
mateixa novel·la. ¿Li agrada?». Ella va alçar la vista i li va 
contestar: «Sí, molt», i va continuar llegint.
Des d’aquell dia van seure sempre junts. Ell anava a 
buscar-la, i amb el temps, ella va acabar reservant-li el 
seient. Durant els anys que van anar a treballar junts a 
penes parlaren. Només llegien, i a vegades, intercanvia-
ven algun llibre.
Però un matí ell no va pujar al tren. Després d’uns dies, 
que prompte foren setmanes, ella va comprendre, i ac-
ceptar, que ell no tornaria. I va deixar de guardar-li el 
seient. Mai va poder tornar-li l’últim llibre que li havia 
deixat.
Ella va seguir anant a treballar cada dia en el tren, sola i 
llegint. Un dia la casualitat va fer que un xicot s’asseurà 
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enfront d’ella i es posara a llegir aquell llibre que un dia 
van compartir junts. Ella el va mirar amb nostàlgia du-
rant un instant. Després va seguir llegint mentre li queia 
una llàgrima.



Punts de vista, d’Enric Casado
va veure llum amb la vinguda

de la primavera de 2018, 
tot esperant el flaire de 

la llibertat.

El Petit Editor
www.elpetiteditor.com
info@elpetiteditor.com






