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El dolç sabor d’una venjança

3 anys abans de la mort del general Holland 

Tenia la pell tan congelada que no notava ni el tacte de les gotes que relliscaven per les meves 
galtes. Tampoc notava el dolor ni la gana i vaig arribar a pensar que potser estava morta. Però era 
estrany perquè encara necessitava respirar, encara sentia com el meu pit pujava i baixava a un ritme 
lent i constant, lluitant per un oxigen que m’omplia els pulmons. Potser m’estava morint i la idea no 
em feia pas por, més aviat potser hauria sigut més fàcil que ho estigues. La mort semblava una 
solució fàcil quan la vida semblava haver-se oblidat de tu. 

Estava estirada en el fang, l’olor de fems barrejada amb la sang havia set horrible abans, però m’hi 
vaig acabar acostumant. No sé quant de temps portava estirada allà en la mateixa posició i havia 
perdut el compte de la quantitat de porcs que havien passat pel meu costat, grunyint i xocant els uns 
contra els altres. Només sabia que quan em van arrossegar cap a un lloc cobert vaig sentir una por 
immensa que m’haguessin pres per un cadàver i estiguessin esperant per enterrar-me. 

No obstant això, no vaig tardar a sentir veus i murmuris al meu voltant, gent que passava de llarg i 
peus que em trepitjaven. Tothom deixava anar paraules les quals no em vaig esforçar a entendre, 
però intueixo que expressen de tot menys llàstima, perquè nosaltres, els grisos, érem l’escòria més 
odiada en aquella societat després de la guerra dels freds i l’escòria, segons ells, no es mereixia ni 
llàstima. 

De cop, una persona es va ajupir al meu costat, vaig aconseguir aixecar la mirada per veure qui és 
però el seu rostre ple de cicatrius i una barba espessa no em sonaven de res. 

—M’han dit que erets una de les pastisseres més reconegudes pels grisos i tenint en compte que 
només quedes viva tu, avui ha vingut un boig que ha pagat per la teva insignificant existència—
l’home parlava en el meu idioma amb un accent realment desagradable d’escoltar. Que una persona 
sabés l’idioma dels grisos podria considerar-se una vergonya per la seva família i amics, potser és 
per això que intenta aparentar que en sap poc. 

Em va clavar una puntada de peu en la panxa i el dolor em va recórrer per tot el cos, paralitzant-me 
durant uns segons. Després, vaig deixar anar un dèbil gemec de dolor intentant que l’home no el 
sentis. No m’agradava donar-los aquesta satisfacció de saber que m’havien fet més mal del que ja 
m’han fet. 

—Va inútil! Aixeca’t!—bramava en el seu idioma. 

Estava punt de clavar-me’n un altre quan una veu el va interrompre. 

—Què t’he dit sobre maltractar les meves compres, Víctor? 

La veu que parlava era tranquil·la i freda, podria dir que no expressava cap mena de sentiment 
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—Ho sento senyor Holland—li va contestar l'home de la barba—però està vostè segur que vol 
comprar una escòria com ella? Fa dies que està aquí mig morta en la cort de porcs, fins i tot ens 
pensàvem que ja estava morta. 

—El que compro o deixo de comprar són assumptes meus que no t’incumbeixen. Ara, si em pot fer 
el favor de portar-la al cotxer li estaria molt agraït. 

Vaig veure com l’home de la barba em proporcionava una mirada de fàstic abans d’acceptar de 
mala gana. Es va ajupir un altre cop al meu costat i em va arrossegar cap al cotxer amb els braços 
per sota les meves aixelles. No fer cap moviment era la meva única resistència però tot i així al final 
va aconseguir ficar-me dins el cotxer. M’hauria agradat arrancar a córrer i fugir d’ells a tota pressa 
però no vaig trobar forces per fer-ho. 

La porta del cotxer es va tancar amb un cop brusc i el motor va arrancar poc després. 

—Saps? A diferència de molts incultes, sento una dèbil curiositat pels de la teva espècie—em va dir, 
mostrant-me un somriure que aparenta fals interès.—Trobo un gran desperdici que una cultura que 
en anys anterior havia estat tan gloriosa es perdi amb la guerra quan penso que se'n podria treure 
molt profit de vosaltres. 

M’havien rentat i m’havien curat les ferides els esclaus grisos que té l’home que va pagar per la 
meva existència, m’havien donat menjar les sobres del sopar d’aquell dia dels senyors de la casa i 
sorprenentment havien set amables amb mi. Entre els esclaus grisos s’hi respirava sempre un aire de 
melancolia i tristesa, no calia dir-se res entre nosaltres perquè tots havíem viscut la guerra, tots 
coneixíem les nostres pròpies desgracies i tots aguantàvem com podíem. Ells em miraven amb 
llàstima i compassió i jo els hi tornava la mateixa mirada. 

Havien passat tres dies contats d'ençà que em van comprar quan el senyor de la casa va demanar per 
mi. 

Em limitava a mirar a fora des de la petita finestra quan ell em parlava, tornava a ploure. Les gotes 
esquitxaven els vidres de la finestra i regalimaven dèbils com llàgrimes. 

—Mira’m quan et parlo, grisa—el seu accent en el meu idioma era sempre perfecte, cosa que 
indicava que segurament havia estat dies i dies practicant. Li hauria d'haver fet vergonya. 

Vaig girar el cap i el vaig mirar als ulls, blaus quasi grisos. En una altra vida l’hauria considerat 
atractiu, però els ulls tan clars només feien que se'm posés la pell de gallina. 

—A partir d’ara treballaràs per mi, passaràs a formar part dels meus cuiners i t’encarregaràs de les 
postres. Vull cada nit aquí sobre la taula una de les teves millors creacions. M’han parlat del teu 
talent en la rebosteria i no deixaré que aquest talent sigui desaprofitat encara que sigui en mans 
d’una grisa. 

—Per què? —li vaig preguntar. 
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—Què dius? 

—Perquè vols provar les meves creacions? Pel que veig tens diners per contractar els millors chefs 
del regne, perquè voldria una persona com tu tastar el menjar dels grisos? 

—Parlem de vostè quan et dirigeixes a mi.—Va ordenar primer i per la seva expressió vaig intuir 
que estava intentant contenir la seva ràbia. —Ja t’ho he dit, és una pena que una cultura així es 
desaprofiti i a més, quin millor símbol de victòria que una grisa fent-me les postres? 

2 anys abans de la mort del General Holland 

Quan va acabar la guerra, els daurats ens van prendre tot el que teníem, la casa, els mobles i tot els 
nostres objectes. Poc després es van emportar el meu marit i em van separar de la meva filla Daisy. 
En un tancar i obrir d'ulls em vaig quedar sola en els carrers d’Itàlia i ells em van trobar i em van 
vendre al mercat d’esclaus. Els pobres que en van vendre no es deuen alegrar gaire per la misèria 
que els hi van donar per mi. 

Allà, la vida es va convertir en una lluita per aconseguir l’engruna més gran d’una barra de pa per 
20 persones i en esperar que si la gana no ens mata que tampoc ho fes les toxines del riu on 
aconseguíem aigua. Que un daurat et compri era un dels desitjos més anhelats per tots nosaltres. 

Sortir del foc per caure en les brases. 

Quan el senyor va tastar el primer bocat del pastís que li vaig fer, el va escopir amb fàstic segons 
després i va tirar el plat juntament amb el tros de pastís a terra, amb gran ràbia. 

—Quina porqueria és això?!—va cridar i vaig sentir com tot el meu voltant es va tensar de cop, els 
altres esclaus van abaixar el cap a l'instant com si haguessin comès un error i els hi fes vergonya. 

Una cosa que pot ser els daurats no sabien és el fet que el mal gust no condiciona que sigui 
comestible o no. Molts grisos donarien tot el que tenen, que no és molt, per aquest plat que el 
senyor acaba de tirar. 

—És el que vostè m’ha demanat que prepari senyor. —li vaig respondre amb calma però les meves 
mans i cames tremolaven de por i ràbia. 

—Et prohibeixo sortir de la cuina fins que em portis uns postres mínimament comestible. 

Dit això el senyor es va aixecar i va abandonar el saló amb passos que ressonaven per tota la 
mansió. Jo i la resta dels esclaus ens vam quedar quiets esperant amb el cor a les mans que el soroll 
dels passos s'allunyessin. 

El senyor poques vegades es trobava a la mansió i tornava per dinar i sopar. Algunes vegades, de la 
mateixa manera que la seva dona pensa que els seus plors no s'escolten en la calma de la nit, el 
senyor, mentre tots dormien, tornava a anar-se amb silenci. 
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1 any abans de la mort del general Holland 

La nit que el senyor va venir-me a visitar a les cuines, jo estava preparant un dels pastissos de 
maduixa que tant li agradaven menjar a la seva filla. Tenia les mans brutes de nata i els peus em 
feien mal de tant estar dreta tot el dia. 

El senyor va entrar sense avisar, feia olor d'alcohol i tabac quan em va abraçar per darrere i em va 
empènyer contra la paret. Les seves mans eren fredes i rugoses quan es van colar dins la meva 
camisa i les seves paraules eren ganivets clavant-se dins la meva ment. 

—Deus estar molt cansada després de passar-te tot el dia a la cuina. I si descansem una mica? —em 
deia a cal orella i la seva veu intentant ser càlida per primera vegada va fer que se'm gelés el cos. 

Les meves súpliques i crits no van servir de res per fer que s’aturés. Les meves empentes i cops de 
peu, punys i esgarrapades tampoc van impedir que la seva palma impactés amb força contra la meva 
galta i em fes caure a terra amb un cop sec. Mans fredes i cops bruscos, llàgrimes eixutes i crits 
silenciats. 

Quan per fi va decidir que en tenia prou per a aquell dia em va deixar estirada al terra de la cuina 
amb la roba estripada i morats per tot el cos i se'n va anar cap a la seva habitació on l'esperava la 
seva dona. Els esclaus grisos em van trobar l’endemà al matí en la mateixa posició, sabia que 
havien sentit tot l’enrenou i també sabia que ningú va voler fer res per impedir-ho per por, sempre 
per por. 

No volia moure'm, no volia respirar ni viure. Era la primera vegada en tota la meva vida que em 
feia fàstic a mi mateixa 

10 minuts abans de la mort del general Holland 

El verí era per la meva filla, qui els daurats me l’havien pres de les mans poc després que se’n 
portessin el meu marit. No sé què van fer amb ella però no hagués suportat pensar en tots els anys 
que hauria hagut de passar sola allà fora, envoltada de monstres d’ulls clars que busquen fer-li mal. 
Per això m’agradava imaginar-la morta. El verí també era per la seva dona qui desconeix totes les 
dones amb qui el seu marit l'ha enganyat. El verí era pels esclaus grisos, dels qui ha estat abusant tot 
aquest temps, tractant-los com simples objectes de la seva propietat. El verí també era per mi. 

El vaig trobar prenent el sol assegut en els bancs del jardí, no va obrir els ulls mentre em vaig 
acostar a ell amb una tranquil·litat que amb els anys vaig saber perfeccionar. 

Quan el vaig veure agafar el primer tros de pastís, el meu cor em va fer un vot. Tenia por que notés 
en la meva mirada els nervis i els meus anhels i em preguntés perquè estava tan feliç aquell dia. 
Però no ho va fer, simplement es va cruspir el tros de pastís que li vaig fer amb un rostre de plaer 
pur. 

Un bocat de dolçor exquisit, de xocolata desfent-se amb el tacte dels llavis i finalment una crema 
sabor maduixa amb un toc de verí acariciant la seva llengua. Havia procurat que el senyor gaudís 
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del seu últim pastisset, de l'última vegada que podria ser capaç de tastar les meves creacions. En 
aquest cas havia set més tova que ells que havien invadit i atacat el nostre país amb crueltat i sang 
freda. 

—Que bo!—va exclamar amb molta alegria, els seus ulls blaus quasi grisos s’eixamplen amb 
sorpresa i un somriure se li dibuixa en el rostre. 

Un somriure que va desaparèixer instants després quan va caure a terra, mort. 

Vaig agafar el tros de pastís que quedava i em vaig allunyar uns passos del cos del senyor. Em vaig 
asseure a l’herba amb el plat a les cuixes i vaig tastar un bocat rere l’altre fins a acabar-lo. 

Havia de reconèixer que el sabor era realment meravellós, com si tastes els mateixos núvols del cel. 
Em vaig estirar i vaig contemplar la immensitat d’aquell cel d’un blau perfecte, potser en algun 
indret d’aquella immensitat estarien el meu marit i la meva filla esperant-me. Amb aquella idea en 
el meu cap vaig tancar els ulls, esperant tornar-los a veure un altre cop i per sempre. No existia 
dolor ni la gana, només l'agradable sabor de la xocolata i la càlida llum del sol. 

La venjança tenia un sabor realment dolç.


