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TREMOLORS

Olga ha begut unes quantes ginebres abans de deixar el fill 
a casa de l’àvia i anar a la discomòbil. Blanca, la filla de deu 
anys, l’acompanya. 

És dissabte a la nit i, dempeus, recolzada sobre la barra des-
ballestada d’aquell bar més o menys improvisat pels festers, es 
beu dues ginebres més. 

Olga té uns quaranta anys. Alta i rossa, grassoneta, de cara 
redona i ulls de mussol, porta un vestit sense mànigues, obert 
pels laterals, confeccionat amb una tela estampada que imita 
la pell del lleopard, i unes manoletines del mateix dibuix. 

Amb la bossa de mà de color daurat penjada al muscle i 
acoblada sota l’aixella, la filla en una mà i una ginebra en l’al-
tra, surt a ballar. Al principi fa esforços perquè la filla s’impli-
que en el ball, però la xiqueta, carregada de son i paciència, no 
té ganes de moure’s. Olga buida el got de plàstic d’un glop, el 
deixa en terra i continua matant el ritme d’aquelles cançons 
que amenitzen una nit càlida d’agost, prenyada d’estels. Mal-
grat la calor, Olga tremola sovint.

Blanca s’ha quedat agafada del vestit de sa mare, amb la 
cara de resignació de qui ha viscut moltes vegades aquella es-
cena i sap perfectament com acabarà. A pesar del reclam d’una 
part dels pits voluminosos i tous sobresortint per l’escot, afegit 
a la singularitat dels seus moviments, cap home no s’apropa 
a Olga. Tan sols quan la suor li regalima pel cos i el vestit de 
licra se li enganxa a les molles, un magrebí flac i bru, de cabells 
canosos, amb el front solcat d’arrugues, va a rondar-la. 

Al cap d’unes quantes cançons, Olga dóna la bossa de mà 
a la filla i li mana que l’espere a un costat de la barra. Blan-
ca obeeix i el magrebí i Olga comencen a palpar-se amb una 
passió balba i entretallada. Al cap d’una estona, quan aquella 
excitació sexual i alcohòlica ha crescut, una dona major li re-
muga a boca de canó: «Ja veus quina vergonya, la xiqueta allí 
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sola en un racó, a l’hora que és, i tu ací borratxa, fent el putot 
amb este moro.» 

A pesar que en un primer moment Olga ha contestat a 
aquella dona amb una ganyota de mofa i rebuig, a poc a poc, 
l’eufòria de les ginebres ha decaigut. Tant el ball com la inten-
sitat de les carícies-arraps han afluixat el ritme fins a arribar a 
esvanir-se i, al capdavall, ha plantat cara al magrebí per aturar 
totalment el joc. Ell, però, ha insistit; no accepta la incom-
prensible retirada d’Olga. L’espectacle erotico-patètic anterior 
esdevé una discussió gestual i grollera entre un home que ten-
tineja i una dona maldestra que vol fugir. Abans de marxar, 
embarbussadament i amb la còlera sortint-li pels queixals, 
l’àrab li etziba diverses vegades un «puta escalfabraguetes!», 
que Olga accepta en silenci.

Malgrat la calor, Olga continua tremolant i aquesta tre-
molor s’afegeix a la ràbia d’haver estat despertada brusca-
ment per les paraules de l’amiga de sa mare quan ansiejava 
continuar adormida. Fa mitja volta, va fins a la barra i dema-
na una altra ginebra desoint el prec de la filla perquè no bega 
més. Indiferent al renec «tu tanca la boca, no vull sentir-te!», 
Blanca rep una galtada i espera, apàtica, que Olga s’empasse 
la ginebra.

Mare i filla tornen a casa agafades de la mà. El trajecte es fa 
llarg i el cos d’Olga —una baluerna rebotant per les parets—, 
difícilment guiat per Blanca, recorre carrers foscos fins a arri-
bar a una façana estreta, pintada de blau, amb una porta més 
aviat petita. 

Al llindar, Blanca arreplega el portamonedes d’Olga que li 
ha caigut en terra, n’extrau les claus i, mentre la mare tanca els 
ulls i es recolza entre la paret i la porta, la filla obri el portal, 
encén el llum del vestíbul, crida l’ascensor i pitja el primer. 

En entrar a casa, Blanca arrossega Olga fins al dormitori. 
La mare s’asseu al llit i la xiqueta li fa pujar primer una cama 
i després l’altra; li lleva les sabates i, sense desvestir-la, la tapa 
i s’espera uns segons. 
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«No te’n vages, besa’m. Vine, amor, besa’m i gita’t amb 
mi. Perdona’m, ja saps que t’estime moltíssim, que et neces-
site. No te’n vages, dorm ací amb mi, al meu costat, no em 
deixes sola...» 

De vegades Blanca fingeix no sentir-la, gira el cap i conti-
nua caminant fins a perdre’s entre el color rosa de les parets 
de la seua habitació. D’altres somriu, s’arronsa al costat de sa 
mare i l’abraça ben fort per si totes dues deixen de tremolar.


