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Un matí de diumenge

Il·lustracions: Bet Calderer / Text: Xavier Gonzàlez-Costa

Després de tantes promeses, de tantes il·lusions, de tants projectes, rialles, abraçades i petons,
un matí de diumenge et trobes estirada al llit mirant el sostre tota sola, però somrient.
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I et preguntes, de què rius? Si no fa gràcia, si la soledat d'aquest moment és la constatació
desoladora de què res és etern, que la vida és un camí d'errors i decepcions, i que el món potser
és rodó, però el destí és pla i fa baixada.
Però tu segueixes rient. I en estirar el braç i trobar encara l'escalfor d'aquell cos que s'ha llevat ja fa
estona sense tu, i que ara deu pedalar damunt d'una bicicleta qui sap on, que temps enrere
t'hauria fet estremir de sentir-te tan afortunada, ara només et fa pensar per què ha de suar tant.
Un pensament que et repugna pel que és i pel que significa, i que vols esborrar immediatament.
Per això, perquè diuen que un clau en treu un altre, et concentres en el nou becari que t'han posat
a la feina i que si no podria ser el teu fill, poc se n'hi falta, però que t'és igual. Tan rialler, sempre
atent, amb una mirada que, probablement, no pretén ser seductora, però que a tu, tot i saber-ho,
et sedueix inevitablement. I te l'imagines allà amb tu, ajagut amb tota la seva nuesa refregant-se
en la teva pell, i el teu dit s'escapa per acompanyar amb plaer carnal aquella fantasia tan lúbrica
com innocent. I gaudeixes de tu mateixa, estremint-te, cargolant-te entre els llençols... quan una
trucada inoportuna et distreu definitivament, per comunicar-te que el teu home acaba de tenir un
accident i l'estan traslladant a l'hospital en helicòpter perquè -no et volen dir més-, segons
sembla, està molt greu.

X
avier Gonzàlez-Costa va començar a viatjar als vuit anys acompanyant a Juli Verne i a Tintin.
Després, de gran, ha anat a veure si és veritat, cooperant amb la desapareguda organització
?Viatgers sense Fronteres" que va presidir des de la seva fundació. És escriptor autodidacta, de
formació acadèmica en el món de les ciències. Ha guanyat diversos premis de poesia i de teatre.
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/23080/mati-diumenge
Pagina 2 de 3

Com a actor, porta més de vint-i-cinc obres de teatre al sarró del Garrofa, que va interpretar
durant vint-i-sis Nadals als Pastorets de Berga.

Bet Calderer és una berguedana de Barcelona, artista i grafista. Sortida dels forns de la Facultat
de Belles Arts de la capital, se sent orgullosa de poder dir que va començar a treballar al costat
Pepe Calvo, amb qui va aprendre l'ofici de donar solucions de disseny gràfic per a empreses com
Coca-cola, Santiveri, Martínez-Bimbo, Marcilla, etc. Des de fa quinze anys ha fet de la seva passió,
la pintura i el dibuix, el seu modus vivendi. Ha col·laborat amb Ibèrica de danza amb
l'escenografia pictórica de l'espectacle ?Las estaciones?.
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