
Papallones

En Pere era un home solitari. Tenia no ho sé, setanta o vuitanta anys. Potser noranta! O cent! Era
molt gran. Un home solitari i molt gran. I a més a més, no era gaire agraciat, tot sigui dit. Anava
sempre una mica despentinat. Tenia els ulls petits, com els d'una guatlla, i el nas massa gros. No
tenia amics. No parlava amb ningú. I feia molts anys que ja s'havia acostumat a estar tot sol. Vint o
trenta anys. O quaranta, vés a saber! Però sempre estava sol.

Bé, sol, sol, tampoc, perquè anava molt sovint al camp on hi havia tot un munt d'éssers que li feien
companyia. Que si cucs, que si centpeus, que si formigues. Ah, i papallones, és clar. Aquestes
sempre havien estat les seves favorites.

Podríem dir que envoltat de papallones en Pere era feliç. Havia llegit llibres de papallones, havia
visitat totes les pàgines d'internet. Ho sabia absolutament tot d'aquests insectes. Gairebé tot perquè
hi havia una cosa que li va costar esbrinar: el seu gust. Però fins i tot això ho va arribar a saber
perquè va trobar la manera. Finalment va saber quin gust tenen les... Papallones

Un dia molt assolellat, va agafar la motxilla i la va omplir amb alguna cosa per berenar. No ho sé,
unes carxofes a la brasa i uns peus de porc farcidets d'espàrrecs, o una cosa així. Ara no me'n
recordo. El cas és que se'n va anar a un bosc que, ho sabia, n'era ple ple ple, de papallones.

Però, ves per on, allà es va trobar la Dolça, una altra solitària com ell i potser més gran i tot. La
Dolça potser tindria cent vint o cent trenta anys! Havia anat a fer un tomb i, de passada, a collir
unes quantes maduixes per fer-les amb suc de taronja i unes gotetes d'aromes de Montserrat.

La Dolça era una dona molt més bufona que ell, de cabells vermells com la síndria, els ulls una
mica escarxofats, però molt cridaners, i una boca molt sensual, com la que tenen algunes noies
italianes.

La Dolça li va preguntar què hi feia i en Pere li va confessar el seu secret: tastar el gust de les
papallones. Ella, de seguida, va voler saber com es feia això. I en Pere li ho va explicar:

- N'agafes una, te la fiques a la boca i la papallona mou les ales. Després obres la boca
i la papallona se'n va volant. Però et deixa un gust inoblidable.
- I quin gust tenen? -li va dir ella.

Però era difícil d'explicar. Era com una barreja de blau i taronja O Com quan veus un partit de
futbol per la tele i una pilota no entra per poc i sents unes pessigolles a la planta del peu O com
quan sents un tango i tens la sensació que algú et diu alguna paraula bonica i molt fluixeta a cau
d'orella O com quan, a la revetlla de Sant Joan, fas petar un coet davant del foc i te'l trobes,
l'endemà, tot esclatat, però a sota del teu llit. Bé, més o menys O potser tot barrejat.

- El més curiós, li va dir en Pere, és que tenen gust de papallona!

La Dolça, lògicament, les va voler tastar. Però les papallones no volien entrar a la seva boca. I, a
més a més, li feien pessigolles.
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- No noto res, li va dir la dona.

Fins que en Pere, que era un home de solucions, va tenir una idea més bona.

En Pere es va ficar una papallona a la boca i es va acostar a la d'ella per tal de passar-l'hi sense que
l'animalet s'escapés. I, -qui els ho havia de dir?- va ser així com es van fer un petó. El primer petó
d'ella en trenta o quaranta anys, des que es va quedar viuda. I el primer petó d'ell en...Vés a saber.
Com que sempre havia estat tan sol!

Segurament us deveu preguntar què van sentir?

Doncs com us ho diríem? Com si... Potser com si moltes papallones, milers de papallones,
volessin a dintre del seu cos. Blanques, verdes, grogues, blaves.

Com aquella primera vegada, fa molts i molts anys, quan van fer el seu primer petó.

I mai més ja no van estar sols. Ni la Dolça ni el Pere. Bé, només els heu de fer un cop d'ull, ara.
Mireu-los, quin goig que fan! Potser a aquestes alçades tenen dos-cents anys cadascú i te'ls
menjaries a petons!
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