
HOLA QUÈ TAL?

Quan vaig entrar en aquella sala de cop es va fer  el silenci i tothom es va girar a mirar-me. Vaig notar com desenes

d’ulls es clavaven a la meva pell mentre intentava controlar un tremolor interior que de sobte em va recórrer tot el 

cos.

Vaig anar a seure a l’única cadira que quedava lliure davant dels “il·lustres” membres que dirigien el projecte més 

important del pais sobre recuperació de la memòria històrica a Europa i, per primer cop a la meva vida, vaig 

prendre consciència de que jo era la diferent. Vaig recórrer amb la vista totes aquelles  mirades estranyes per 

descobrir que cada  parell d’ulls formava  part d’una cara amb cos d’home. 

Em vaig acomodar a la cadira, vaig sospirar fort i amb la veu més clara que van poder emetre les meves cordes 

vocals  vaig aixecar la vista i vaig deixar anar un:

-Hola què tal?

Mentre, sentia com la vermellor  em pujava per les galtes i  anava escoltant el to greu de les seves veus que 

gairebé a l’hora en responien amb un sec:

-Hola.

I encara els seus ulls continuaven clavats al meu cos quan em vaig maleir els ossos per haver triat aquell vestidet 

de tirantets curt i escotat. El meu cap anava a mil per hora:

“Perquè no m’he posat una brusa més tapada i els pantalons negres?”

“Potser perquè estem gairebé a 30 graus i no vull suar com una porca!”

“Doncs nena, ara toca aguantar el tipus”, em vaig dir.

Era tant conscient de que tots es fixarien en les puntetes del sostenidor fúcsia que sortien pels costadets de l’escot 

del punyeter vestit com si fossin enfiladisses salvatges, que em bullia la sang només de pensar-hi.

“Per què els tios ho tenen més fàcil?”

Allà estaven ells tots ben posats. Els mirava i els veia impecables amb les seves camises ben planxades, les 

mànigues arremangades, els dos botons superiors descordats i l’americana penjada a la cadira. Clara 

desavantatge pel sector femení, ni en somnis es poden imaginar com resulta d’incòmode que se’t notin les 

puntetes del sostenidor a través de l’escot.

“Au va, que hem vingut a parlar del projecte!” Em deia a mi mateixa. “Posa’t les piles que tu pots!”

-Senyors, algú té l’ordre del dia? –vaig preguntar tan clar com vaig poder.



Em van tornar a clavar la mirada fixa i penetrant del principi. El senyor gran de la cantonada es va passar la mà per 

la calba i va cridar amb autoritat en direcció a la porta que estava entreoberta:

-Meritxell nena, ens portes unes còpies amb els punts de la reunió? 

-Ara mateix senyor Caballé –es va sentir una veu discreta des de l’altra banda.

-Ves ràpid guapa, que sembla que han vingut amb presses! –li va dir i va començar a riure, contagiant a la resta del 

personal.

-Bé, potser mentre esperem toca fer les presentacions no? Jo sóc Agustí Caballé, Director del Projecte per la 

recuperació de la Memòria Històrica d’Europa. I tu deus ser la noia de Badalona, oi? –va dir encara amb el somriure

a la boca i aquell posat de perdonavides caspós que tenen els éssers que se senten superiors a la resta.

-Ejem –em vaig remoure de la cadira, aquell tipus em començava a donar molt mal rollo–. Doncs sí.

Em vaig girar lentament a la meva esquerra procurant que el tirantet del vestit rellisqués discretament i com qui 

no vol la cosa, s’obrís l’escot per deixar veure encara una mica més el meu sostenidor fúcsia. 

“A veure on mires ara guapo?” Pensava mentre em sortia un somriure sensual.

-Efectivament, sóc la Mariona Roig, Directora del Projecte de Memorialisme del primer Arxiu que es va fundar a 

Catalunya –em vaig penjar la medalleta, al final el meu projecte tenia més història que el seu!– Crec que és el 

primer cop que coincidim, oi? –vaig recordar a la sala.

A aquell senyor, igual que a la resta els havien arreplegat a corre-cuita per treballar en el tema quan la Generalitat 

va rebre una partida pressupostària des de Brussel·les que s’havia de destinar a la recuperació de la Memòria, 

mentre que jo feia vuit anys que m’estava buscant la vida intentant aconseguir documents de persones anònimes 

que ens ajudessin a re interpretar la història del nostre país.

-Sí, sí. Aquesta és la primera reunió –i va mirar cap a la porta que s’obria del tot, amb cara d’emprenyat–. Ah 

Meritxell, ja les pots repartir a les persones de la taula! –Va dir quan la noia entrava a la sala amb els papers 

desordenats i carona de por.

-No et preocupis Meritxell –la vaig mirar i pujant el to de veu li vaig dir que els podia deixar en mig de la taula–. Ja 

els agafarem nosaltres –deia, mentre la mirava amb complicitat–. Oi que sí, senyors? –vaig interpel·lar a la sala.

-Sí, sí, sí...

Anaven responent tots alhora, mentre aixecaven els seus culs de la cadira per agafar els papers que la Meritxell 

havia deixat a la taula.  Ara enlloc de mirar-me a mi, es miraven entre ells sorpresos i emprenyats.

Jo somreia i em tocava el cabell provocativament. Aquella colla de senyors que al principi intentava intimidar-me 

amb les seves mirades carregants ara semblava que començaven a veure com les gastava!



-Comencem la reunió ja, senyor Caballé? –El vaig mirar directament als ulls mentre parlava–. Jo no em puc 

entretenir massa, he d’anar a recollir al meu fill a l’escola –vaig aclarir. No estava pas disposada a perdre més 

temps, n’estava segura que ells no tenien les mateixes obligacions que jo. Només calia veure’ls!

Durant aproximadament una hora vam estar donant voltes sobre les futures accions, la recerca de documentació i 

coses vàries, els senyors il·lustres finalment s’havien concentrat  en la reunió i vam acabar en una conversa prou 

constructiva.

A la sortida, quan vaig passar pel davant de la taula de la Meritxell, ella va aixecar la mirada i em va somriure amb 

timidesa i jo vaig alentir el pas perquè veiés com li picava l’ullet.

Va ser una setmana més tard quan vaig rebre la seva trucada.

-Bon dia Mariona, sóc la Meritxell Soldevila, la secretària del Projecte per la recuperació de la Memòria Històrica 

d’Europa. Te'n recordes de mi? –va preguntar.

-I tant Meritxell! Què tal ?

-Bé, bé... –em deia mentre jo ja havia començat la meva frase.

- Saps una cosa? Si no hagués vist com et tractava el teu jefe l’altre dia no hagués pogut reaccionar i aquells tipus 

se m’haguessin menjat amb patates a la reunió –li vaig confessar.

-Jajajajaja –vam riure les dues.

-Doncs la veritat és que els vas impressionar –vaig sentir que em deia–. Quan vas marxar tots van dir que eres una 

tia amb molt caràcter! No els havia vist mai tan interessats en una reunió, jajajaja. Sempre acabaven parlant de 

futbol i de ties, jajajaja.

-Vas aconseguir que es posessin les piles amb el projecte, Mariona. De fet et truco per donar-te les gràcies –va dir.

-Gràcies a mi, per què? –vaig demanar estranyada.

-Aquell dia em vas fer veure que no m’he de deixar trepitjar per ningú, em vas ajudar a recuperar la confiança en 

mi mateixa. Des del dia següent torno a arreglar-me per anar al despatx i ara quan passa el meu jefe per davant de 

la taula aixeco el cap, el miro directament als ulls i li dic: Hola què tal?
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