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Roba estesa 

 

A l’escenari tres tendals d’estendre roba. Intercalats amb  la roba relacionada amb els 

relats, situem els relats.  

Una taula amb un portàtil i un got amb alguna beguda.  

 

 Àvia Rosa: Dimonis, sí que li costa agafar el telèfon. Jo ja no estic per 

tantes mandangues! Clar que s’ha de reconèixer que això del correu electrònic 

té els seus avantatges. Com a mínim ara tinc contacte amb ella.  Com que viu 

a la terra dels somnis… potser sí que aquests ianquis al final tindran raó, “El 

país de les oportunitats”. Bé que la Nila hi va anar i la cosa li ha anat força bé. 

Ja es veia venir que es convertiria en una escriptora famosa! De ben petita 

escrivia uns contes... La seva mare sempre es preguntava d’on sortia aquella 

imaginació. Jo no donava crèdit a què deia! Que no sabia que era pastada a 

ella?  

Pausa, beu una mica. 

 Ja veuràs quan expliqui a la perruquera que la seva pròxima novel·la és 

sobre la nostra família. Els Bartrà! Això si, la Nila, em té ben atabalada. Vinga 

a fer-me preguntes, vinga a demanar-me dades, vinga a tocar el que no sona. 

Però el telèfon com si no existís. Diu que és millor que ens “parlem” per mail, 

per allò de la diferència horària. I ja em veus, parlant amb ella a través 

d’aquesta andròmina dels dimonis. 

Es posa les ulleres de veure-hi, mira la pantalla. 

 Mira! Tinc un correu d’ella. “Hola àvia, només dues línies per 

recordar-te que m’has de fer arribar alguna història de les teves. Una abraçada 

ben forta. Nila”.  



 Dimonis! Recordar-me! Potser es pensa que estic senil. Sóc gran, però 

no tant. Encara haig de donar molta guerra!  Què puc explicar-li? És que així, 

en fred... Doncs li explicaré una del seu avi que li agradarà.  

Es queda pensativa i comença a escriure.  

Surten a fer la primera lectura.  Agafen el relat de l’estenedor.   

 

Patins al terrat, de David Jou Bueno 

 De ben petit, una cosa que m’agradava fer era pujar al terrat, em 

posava els patins i hi donava voltes i voltes. Veia intermitentment mar i 

muntanya, mar i muntanya, mar i muntanya, com si no parés de donar 

voltes al món. La mare pujava de vegades, a estendre la roba. 

M’agradava quan rentava els llençols. Quedaven penjant com una paret, i 

el sol els feia encara més blancs. Agafava embranzida, alçava el braç 

endavant, tancava el puny, i patinava a través d’aquella paret de tela, com 

si anés a parar a una altra dimensió. 

 Un dia va pujar una nova veïna, a estendre la roba també. Era 

estrany allò, perquè fins al moment només era la mare qui ho feia. Els 

veïns es creien massa elegants per a estendre les seves vergonyes a la 

vista de tothom. 

 Jo vaig ser el primer de tot l’edifici en veure-la, a la nova veïna. 

Tenia la pell blanca, els cabells negres i els ulls blaus, molt grans. 

Recordo que el primer cop va estendre uns texans, i jo vaig començar a 

patinar per l’altra banda del terrat, fent veure que no mirava, i ella seguia 

estenent la roba. Hi va posar camises de molts colors, alguna camisa 

blanca. Llavors vaig intuir que estenia la seva roba interior, i jo em moria 

de vergonya, perquè no volia de cap manera que es pensés que l’estava 

mirant. Així que l’únic que feia era tombar molt ràpid amb els patins, i per 

demostrar que no la mirava feia sorolls de motor brroooom, brroooom... 

Vès, què devia pensar ella, perquè al final, quan ja ho va estendre tot, em 

va preguntar, que t’agraden les motos? I jo li vaig dir que sí, per dir algo, i 

em va dir que el seu pare havia sigut un pilot de motos molt conegut, i que 

era important portar sempre casc. Em va somriure, i em va fer tanta 

vergonya que gairebé em pixo a sobre. Va agafar el cubell, i va marxar 

escales avall. 

 



 Vaig quedar-me quiet, dubtant si seguir patinant a la cantonada o 

fer-ho per tot el terrat, encara que hi hagués la roba d’ella. Vaig decidir 

patinar com ho havia fet sempre, fent tombs a tot el terrat, per no donar-li 

importància. Però el mar i la muntanya m’eren igual. No podia deixar de 

mirar-la, la roba, que em mostrava el contorn d’una dona desconeguda. 

Patinava entre les peces, com si fossin les parets de llençol, i deixava que 

les camises i els sostenidors m’acariciessin la cara. 

 Vaig repetir-ho sempre que pujava a patinar i trobava la seva roba 

estesa. Imaginava que m’abraçava, i que ens fèiem petons, i era ben 

estrany, perquè jo mai m’havia besat amb cap noia.  

 Un dia vaig quedar-me quiet, amb els patins posats, olorant 

aquella roba que feia tan bona olor, però diferent a la de casa, i vaig sentir 

un riure com una cascada, de la porta d’accés. Em mirava la veïna, 

vermella, que s’intentava aguantar el riure, i em va dir, ai, marrec! Que 

estàs fet un homenet! Va començar a recollir la roba, a posar-la dins el 

cubell de vímet, i jo, per dissimular, vaig començar a patinar ràpid, a la 

banda contraria. Broooom, brooom. 

 Quan va acabar va apropar-se’m i em va dir, té, i va donar-me 

unes calcetes. Instintivament les vaig agafar, i vaig tancar la mà. Ella, 

sense amagar el somriure, va marxar. 

 Quan va ser fora vaig llençar-les pel balcó. Em vaig adonar de cop 

que m’hauria agradat mirar-les, veure com eren. Però és que em 

cremaven a la mà. Vaig apropar-me a la barana, però no s’hi veia res, a 

part dels cotxes i la gent. Aquella veïna va marxar de l’edifici al cap d’un 

temps, i no vaig tornar-la a veure. Sempre he pensat que si la veiés, 

m’agradaria donar-li les gràcies. 

 

 Àvia Rosa: Quina gràcia em feia quan m'explicava aquesta història de la 

veïna. Sempre deia que era el primer cop que es va enamorar. Santa 

innocència. Prem amb força el botó del retorn. Apa! Text enviat. A veure què hi diu 

la Nila. Segur que li semblarà esplèndida.  

Es fa un fosc. És un altre dia. Entra amb una tassa.  

S'asseu i encén ordinador, mentre espera que s’encengui es mira el voltant.  

  



 Àvia Rosa: No sé jo si avui no plourà. Fa un dia ben gris. Potser hauré 

de sortir corrents en algun moment. Es mira l’ordinador. Vejam què diu aquesta 

noia. Sí, tinc un correu seu. “Hola àvia, vaja un pinta estava fet l'avi! Veig que 

de ben petit ja va començar a fer de les teves i les dones ja es fixaven en ell. 

No m’estranya, àvia, que caiguessis rendida als seus peus. Per cert, gràcies per 

la història. Potser em podries explicar alguna cosa sobre la teva mare? Quan 

puguis. Una abraçada, àvia! Gràcies per la teva ajuda! T'estima, Nila”.  

 La meva mare... Quantes històries li podria explicar. Un munt. Era una 

de les millors persones del món. Sempre sabia el que s’havia de fer, mai 

dubtava. Tenia el seu caràcter. Teníem un munt de discussions, que jo també 

tenia el meu. Però ens estimàvem molt, moltíssim.  

 Alguna història que m'expliqués la mare...  

S'aixeca i llegeix el relat al faristol.  

 

Roba Estesa, de Núria Terradas 

Recordo que la mare i l’àvia sempre aprofitaven per jugar amb mi 

quan estenien la roba. Darrera el mas, unes cordes tensades entre quatre 

arbres servien d’estenedors. Els llençols, les camises, els davantals, els 

pantalons,… tot el que s’hi penjava voleiava al ritme de la mestralada. I la 

roba ens amagava dels lladres, dels pirates, del llop i tot un mostrari de 

mites i llegendes de l’imaginari col·lectiu. Quan corria per entremig, els 

rajos de sol em cegaven; si queia, l’herba m’acollia; jo reia a cor què vols i 

la gossada glapia. El pare al camp i el germà amb el bestiar. Em sentia 

enamorada d’aquell univers tranquil, del qual només en sortia per anar a 

l’escola del poble. 

Amb el temps, vaig acabar estenent jo la roba, pujada dalt d’un 

escambell, perquè les cordes estaven altes. Olorava la roba, l’estenia 

amb tota cura, tot ben estirat, ben col·locat, cercant simetria, cercant una 

harmonia en la col·locació de cada peça. Sentia certa recança de la 

pèrdua del joc a l’hora de feinejar així que, mentre ho feia, transformava 

estovalles en túniques reials i camises de dormir en vestits majestuosos. 

 Un dia de tardor, quan jo ja havia deixat enrere la infantesa, vaig 

anar a collir la roba abans de la posta de sol. Em vaig adonar que el 

lateral d’un llençol estava tacat de sang. 



 Una remor em va fer entendre que hi havia algú pels voltants. Em 

vaig ajupir per guaitar per sota la roba i aleshores vaig veure un jove 

ajagut i mal ferit. El seu esguard mostrava l’espant de qui no vol ser vist. 

Ens miràrem fit a fit uns segons i tota la meva vida va canviar a partir 

d’aquell instant. La pau es va convertir en un nus a l’estómac, en una 

força d’atracció vers aquells ulls, aquells llavis, aquell cos tan vulnerable. I 

va ser així, de cop i volta. Sense entendre realment per què. 

 El vaig amagar al paller sense dir res a ningú. Per sort, la ferida 

física no era greu i jo mateixa la vaig poder guarir (el pare i el germà 

venien sovint amb nafres a casa). Però la ferida emocional ja va ser 

figues d’un altre paner. Què en sabia jo dels greuges de l’ànima, jo que 

havia viscut sempre en un món a part del que s’esdevenia al món? 

 No entenia la seva llengua, però copsava en el seu esguard la por, 

la sensació d’abandó i la incertesa. Per tant, vaig donar-li tot l’escalf que 

podia amb les estones de companyia que li podia dedicar. En els dies 

següents, aquell estat d’ànim va donar pas a una certa calma i 

acceptació. 

 Feia una setmana que el xiquet romania amagat quan un matí vam 

sentir que la gossada bordava nerviosa al mas. Jo estava ajudant al pare 

a la llaurada. Alguna cosa no anava a l’hora, ho veia en el seu rostre. Vam 

anar corrents cap a casa i van retrunyir dos trets. En arribar, uns homes 

marxaven sense ni tan sols girar paraula. Vam entrar a casa. La mare, 

blanca com la llet. 

 Vaig sortir corrent cap a darrera el mas. Hi havia dos forats en els 

llençols que havia estès feina una estona. Em vaig ajupir i vaig descobrir 

el cos inert d’aquell xiquet, tirotejat.  

 Tenia els ulls esbatanats, un altre cop aquella mirada d’espant. 

 No havia vist mai un mort en viu. No sabia que es podia matar 

impunement d’aquella manera. No sabia, fins aquell moment, que aquell 

estranger havia entrat directe al meu cor. No entenia perquè, de cop, el 

dia es va transformar en nit i la nit en tenebres. 

 Vaig trigar molt de temps a tornar a estendre la roba i, d’aleshores 

ençà que, tot sovint, somnio amb roba estesa. 

S'asseu.  



 Àvia Rosa: És ben veritat que la guerra només porta mort i patiment. 

No sé què dirà la Nila, però jo li envio Prem el botó d’enviar.   

Es fa un fosc.  És un altre dia.  

 Àvia Rosa: Vinga! Som-hi! Aquesta feina que em fa fer m’està agradant 

i tot. Em fa pensar en la família, en els amics, en totes les coses que he viscut. 

Hi ha moments bons, hi ha moment no tan bons, però d’això es tracta la vida.  

 De tota manera, no sé, no ho tinc clar, això d’explicar les nostres 

històries, és com posar a l’abast de tothom les nostres intimitats. És com, és 

com... aquesta roba estesa! Mira-la, exposada a tothom que la vulgui mirar! 

Quantes coses es poden saber per la roba estesa?  

Es queda mirant la roba estesa. Es fa la lectura del tercer relat.  

Agafa el relat de l’estenedor.  

 

Una nit al terrat, d’Ignasi Moreno Gutiérrez 

Hola! Sóc un mitjó. Un humil mitjó negre d’aquests que apareixen 

de sobte barrejat amb tots els altres. Un mitjó que no es pot entendre d’on 

ha sortit, perquè no faig parell amb cap altre, però que puc fer un pacte de 

digna aparença amb tots els altres calcetins del calaix substituint als, 

diguem-ne companys, desparellats o foradats. Però alhora sóc ben 

conscient dels sentiments dolents que encenc senzillament per ser 

diferent. Uns m’odien perquè sóc una mica més llarg, altres perquè sóc 

més curt, o més gruixut o més prim que la respectiva parella de 

conveniència.... La veritat és que tinc un bon embolic dins del cap, perquè 

si és cert que no m’estimen gaire, tampoc em deixen fer la meua... Els 

únics que em comprenen són els calcetins blancs i els grisos que hi ha al 

calaix del costat, però els del meu calaix no volen entendre’m. És així i ja 

està. No cap més discussió. I volen que jo ho accepte sense dir ni pruna. 

Aquesta circumstància m’ha convertit en una peça introvertida i 

observadora, a més a més de ser el mitjó que més temps passa a la 

terrassa, la qual cosa ocorre per dos motius. El primer és que el meu 

usuari, que no propietari (doncs no es pot posseir un esperit lliure i 

independent com el meu) no és dels que més puja al terrat per arreplegar 

la roba estesa. I segona, que malgrat que el  rebuig general sóc el mitjó 



més emprat, el que més aporta a la nostra societat “calcetinària” i això, 

encara augmenta més el rebuig dels meus col·legues cap a la meua 

entitat tèxtil. 

Ara estic al terrat d’un edifici d’habitatges construït a primeries dels 

anys cinquanta. En aquells temps estava quasi aïllat, a la rodalia de la 

ciutat, amb el temps però, l’emplaçament ha esdevingut en un lloc de 

moda i assoleix un inexplicable atractiu per als ciutadans. Per tant als dos 

primers pisos viu gent amb una relativament bona posició social, mentre 

que al tercer i quart, com que no hi ha ascensor, viu de lloguer gent més 

humil i treballadora. Estic parlant de quatre alçàries amb dos apartaments 

per nivell; huit veïns. Una insignificant comunitat. Un petit sistema dintre 

d’una immensa galàxia urbana que a aquestes hores ja comença a 

amagar-se dins de les seues cases. Aquí dalt, ja fa estona que  el sol ha 

desaparegut, el color taronja del cel ha canviat ràpidament a un blau molt 

fosc, on les ombres donen aspecte de bosc espés al conjunt d’antenes de 

televisió i de cordes d’estendre la bugada. Ha arribat la nit i jo estic aquí al 

terrat sol. Bé, Tampoc és del tot cert això! Quan dic sol em referisc al fet 

que sóc l’única peça de roba del meu habitatge. Tracte d’esbrinar la raó 

d’aquesta circumstància mentre un vent suau i fred m’acarona les fibres 

de cotó i em balanceja  penjat del fil central, A la meua esquerra també hi 

ha una camisa i uns pantalons, tots dos molt conjuntats, perquè són 

l’uniforme de treball d’alguna dona movent-se també al ritme d’un aire que 

bufa cap a mi i que, a més a més, em permet escoltar amb claredat la 

seua conversa.  

- Per què creus que avui no han vingut per nosaltres? – dues veus 

bessones remuguen. Són els pantalons amb palés disgust - Demà ens 

necessitarà per anar a la feina. I ara la rosada ens tornarà a mullar i demà 

estarem humits. Recollons quin fred que fa! 

- SÍ! És molt estrany. Ella mai no ens havia deixat una nit aquí dalt 

del terrat- contesta la camisa- Jo També estic quedant-me congelada. 

Però no ens queda un altre remei. Intentem fer una cabotada i dormir fins 

que pugen per arreplegar la bugada i així ens passarà més prompte la 

nit...  

- Jo espere que Maria se n’adone encara aquesta mateixa nit i ens 

baixe cap a casa – repliquen les dues veus dels pantalons- El que donaria 

ara per sentir la calentoreta de la planxa sobre el meu teixit ...  

 



De sobte els pantalons emmudeixen. Silenci. S’encén la llum del 

terrat i apareix un home  d’uns quaranta-cinc anys, amb un llibrell ple de 

bugada, dóna una ullada i es dirigeix cap a la banda dreta que està lliure. 

Maldestre i desganat estén un parell de calçotets, una samarreta i un 

llençol. Després ràpidament marxa i torna a deixar en penombra la 

terrassa. Tots romanem uns instants en silenci, però al cap de pocs 

segons els calfreds i un sonor tust frenètic de dents de la roba xopa 

trenquen eixa momentània calma.  

-La mare que l’ha parit! – criden uns calçotets- El caracollons no 

ens podia estendre de dia, al solet, com fa tothom? 

- Eixe és un badoc. No veus que la meua blancor és patètica? Sort 

que no hi ha més bugada blanca estesa- murmura mig plorant una  

tremolosa samarreta - I,  a més a més, estic congelant-me! 

La camisa, menys vergonyosa que els altres, comença a trencar el 

gel. 

- Mai no havia vist a aquest home pujar a la terrassa per estendre! 

Segur que no viviu ni al primer ni al segon pis. 

- Cert! Som nous a aquest edifici. Vivim al tercer dreta- contesten 

els altres calçotets- Hem arribat fa només uns pocs dies.  

- Doncs... Benvinguts!- saluda la camisa. 

- Però  com sabies que no estem al primer ni al segon pis?- 

inquireix un sorprés i fred llençol. 

- Perquè segur que eixos tenen una flamant eixugadora. I si no, 

una serventa que lògicament pujaria a estendre al matí. O no? Nosaltres 

som del quart esquerre- replica la veu coral dels pantalons.- Molt de gust! 

- I tu qui ets?- em pregunta la samarreta.- Un mitjó sense parella? 

Un mitjó sol?  

- Hola!- responc un poc avergonyit- Estava escoltant-vos. 

S’aprenen moltes coses observant a la roba estesa... 

 Ets un mitjó tafaner!- criden els primers calçotets-  I que 

has aprés tu ara de nosaltres? 

 



- Jo? – dic fingint sorpresa per tractar d’escapolir-me sense dir res 

que puga ofendre als meus companys de terrat i dissimule engrunsant-me 

del fil d’estendre. 

- Ara has de dir-ho!- insisteixen la camisa i el llençol. 

- Parla! Parla! – criden els dos calçotets alhora. 

No em fa gens de gràcia que ningú m’impose fer res, perquè ja 

duc una vida prou xafada.  Els podria dir que el veí del tercer dreta és 

fadrí perquè renta a deshora i molt malament la bugada. Els blancs són 

quasi grocs, i només hi ha peces masculines. Els podria dir que demà és 

dia festiu doncs la veïna del quart esquerre no ha pujat a arreplegar la 

seua roba de feina per a demà. Els podria explicar que la veïna del tercer 

estén al pati de llums uns tangues de filet espectaculars, precisament per 

l’absència d’espectacularitat i de teixit. Els podria dir que al meu usuari li 

fan pudor els peus i que no és molt amic de la dutxa... També els podria 

explicar que l’afany consumista i l’estupidesa dels humans fa que ara la 

roba tinga una vida molt curta i siga substituïda amb molta rapidesa, 

deixant-nos així poc de marge a l’especulació de la roba estesa. Els 

podria dir que per això les anàlisis de bugada ja no són eficaços, que ara 

l’única que ens queda és tafanejar al Facebook i a les xarxes socials. 

Però no els dic cap cosa.  

No m’escoltaran. Com sempre!  

Esperaré! Qualsevol nit pot sortir el sol. 

 

 Àvia Rosa: Ai que bo! Quines coses de pensar! De vegades em deixo 

portar per la meva imaginació! ... Dimonis! Ara veig que la vena creativa ens 

ve de família! Potser m’hi hauria de dedicar i fer-li la competència. Encara 

podria fer la primera pela! A la meva edat! Riu. Quines bajanades!  .... A veure, 

... per on anava... Alguna història familiar... Resulta que és una família bastant 

lletraferida. Li podria explicar la història de la seva cosina Anna.  

 Escriu a l'ordinador. Es fa la lectura del quart relat. Agafa el relat de l’estenedor.  

 

 

 



Llençols blancs,  de Sílvia Vila  

Quan l’Anna va tornar a Barcelona, ja feia molt de temps que havia 

acabat la carrera d’humanitats i la de filologia catalana. Fins i tot havia 

publicat amb èxit tres llibres de narrativa i poesia a Montpellier. Sabia que 

seria escriptora des de que tenia set anys, o es podria dir, des de que va 

entrar per primer cop en aquell pis del barri gòtic.  

La seva mare s’havia quedat sola després que el pare havia hagut 

de marxar a la guerra el 1940 i no l’havien tornat a veure més. Per tirar 

endavant, al poc temps, havia acceptat de fer de dona de fer feines per 

uns tal Srs. Serrahima, tan sols perquè s’hi podia endur la seva filla Anna, 

ja que no la podia deixar sola a casa, però al principi no li convencia gens 

ni mica veure’s enmig d’actes delictius –segons deia ella-. Al cap i a la fi, 

no feien cap mal un grup d’intel·lectuals que es reunien clandestinament 

per recuperar la literatura catalana. En canvi, per l’Anna, havien 

esdevingut com una família; amb la Isabel, la filla dels Serrahima, tenien 

la mateixa edat i havien connectat moltíssim. I tant el seus pares com els 

seus amics li havien transmès la vocació pels llibres i les arts. Aquell pis 

era prou gran per celebrar-hi lectures, reunions, conferències, etc. i hi va 

conèixer varies personalitats de l’època, que no escatimaven en explicar-

los els contes que creaven i posteriorment editaven en formats diversos 

que passaven desapercebuts pel Règim. Fins i tot, també hi va aprendre 

el francès, reminiscència del recent exili de la família Serrahima a França.  

Ara, després de tants anys, es trobava de nou just a la cafeteria de 

davant d’aquell pis, amb una invitació a les mans de la nova galeria que 

s’inaugurava als baixos, conversant i explicant la seva historia a un jubilat 

amb qui casualment havien coincidit en intentar asseure’s a la mateixa la 

taula. Per alguna raó li resultava familiar, era molt entranyable i ell se 

l’escoltava amb una certa tendresa. 

En un instant de silenci, l’Anna va mirar amunt cap al pis. Com un 

acte reflex, van negar-se-li els ulls d’enyorança; recordava la mateixa roba 

estesa que hi havia aleshores, quan venien cada diumenge, durant cinc 

anys. Explicava com un reguitzell de llençols blancs com els que penjaven 

ara al mateix balcó, actuaven de codi secret que utilitzaven els Srs. 

Serrahima per avisar als membres del grup “Miramar” conforme hi havia 

carta blanca per poder pujar-hi. A la seva edat, a l’Anna tot allò li 

semblava un joc fascinant d’intriga. Des de llavors, el concepte de roba 

estesa sempre l’havia associat més a la intel·lectualitat que a l’eufemisme 

de la xafarderia. Li evocava la seva infantesa, la seva segona casa. En 



Maurici Serrahima, que s’havia adonat del seu talent, li havia pagat els 

estudis a França, on tindria més possibilitats com a dona per fer-hi 

carrera. Allà hi tenia molts contactes que l’ajudarien i mai va deixar de ser 

el seu mentor, fins i tot el pare que mai va poder tenir. 

El senyor, que ja havia demanat el compte dels dos cafès, se li va 

plantar al davant i li va dir amb llàgrimes als ulls i veu tremolosa: -Me 

n’alegro molt que hagis tornat – L’Anna, tot d’una s’adonà que la persona 

gran amb qui havia compartit taula durant trenta minuts era el mateix amb 

qui havia compartit tantes cartes durant quasi trenta anys. El Sr. Maurici la 

va abraçar i van entrar junts a la galeria on els esperaven la resta de la 

família i amics de l’antic grup. 

Com a regal de benvinguda pel seu retorn definitiu a Catalunya, l’Anna va 

rebre de la seva mà un exemplar de l’edició en català de l’últim llibre 

“Llençols blancs” que ella havia publicat a França. El veuria ben aviat a 

les prestatgeries al costat del segon volum del dietari d’en Maurici 

Serrahima “Del passat quan era present”. 

 

 Àvia Rosa: La Nila i l’Anna tenen coses en comú. Són amants de les 

lletres i van marxar del país per fer carrera. Els ha anat prou bé. No recordo si 

l’ha coneguda mai, però segur que en quant li  enviï això, la voldrà conèixer 

immediatament! Prem el botó enviar. Fet! 

Es fa un fosc. És un altre dia.  

Quan apareix de nou es mira la pantalla de l’ordinador. Revisa el correu.  

 Àvia Rosa: Res, no hi ha cap correu. És estrany. Ja fa dies que no sé res 

d'ella. No sé pas si deu estar bé o si li ha passat alguna cosa. Dimonis! Tant 

costa agafar el telèfon! Sempre em surt amb la tonteria de la diferència 

horària, que no em vol molestar... Molestar-me! Amb les ganes que tinc de 

sentir la seva veu! I ja no et dic de poder fer-li una abraçada! ... Haver de fer 

això a través d’aquestes maquinotes... Quan em va comentar la seva idea de 

fer la novel·la, vaig pensar que vindria uns dies, que es quedaria aquí a casa, 

que tindríem xerrades i xerrades, i que parlaríem sobre la família i els records 

que en tenim. Però no. Explicant batalletes per aquest chisme. Amb el que em 

costa de fer anar aquesta andròmina! Mai m’ho agrairà prou. ...  Ja ho veus, les 

coses no vénen a ser com nosaltres ens imaginem... De moment aquí estic, 



acompanyat només d'aquest catxarro i de .... mira el voltant....  aquesta roba 

estesa! Se la mira. Tan ben estesa que està. ... Quan era petita, pensava que les 

joguines parlaven entre si quan no ens veien. Amb la roba estesa, deu passar el 

mateix? Es deuen dir coses? Ai ai, que començo a repapiejar...   

Es fa la lectura del cinquè relat. Agafa el relat de l’estenedor.  

  

Revolta a l’estenedor, de Carme Pratdesaba 

Els calçotets fanfarronejaven com sempre dient que ells eren els 

més ben cuidats de tots. Sí, la mestressa de la casa tenia una fixació amb 

els calçotets: s’havien d’estendre ben estirats, perquè no agafessin males 

formes, i amb dues pinces del mateix color, una a cada extrem. En canvi, 

els mitjons es queixaven –també com sempre– perquè amb ells no tenien 

cap mena de mirament. Un aquí i l’altre allà, aprofitant els forats que 

havien quedat entre les altres peces, totalment desaparellats, un estès per 

la punta i l’altre per la part de dalt. “Au! Tot s’hi val, amb nosaltres!”, 

rondinaven els mitjons. “Això no pot continuar així!”. De fet, ja havien fet 

unes quantes reunions a part per parlar d’aquella qüestió i reivindicar el 

seu dret a un tracte digne. 

Les samarretes, com era de costum, passaven totalment del tema. 

“Nois, mentre acabem eixuts, què hi fa com ens estenguin?” Esclar que 

per les samarretes el tracte a l’estenedor no era tan important, perquè 

sabien que a elles després els tocava planxa i, allà, ja rebien tota l’atenció 

que es mereixien. 

Les calces, al seu torn, no paraven de reclamar més presència de 

l’amo de la casa. Com les cuidava! Com les mirava i remirava, i amb 

quina delicadesa les tractava quan li tocava estendre la bugada! Només 

tenia ulls per elles. “Aaaaaaahhh!”, sospiraven les calces. Llàstima que 

fos tan poc sovint. 

Els texans continuaven demanant del dret i del revés que 

s’inventés un nou sistema per reduir el temps d’eixugada natural de les 

peces gruixudes com ells. Sempre acabaven quedant-se sols a 

l’estenedor i, la veritat, era molt trist; ells eren éssers socials i 

necessitaven companyia. Sí, exigien algun invent d’immediat, però 

sobretot que no fos aquella endimoniada màquina d’assecar que s’havia 

inventat ja feia temps i que, amb tanta volta, els deixava amb les 



hormones alterades durant una bona estona, com si tornessin de la millor 

“noche loca”, però sense la companyia posterior. Ni parlar-ne. 

Els draps de cuina també hi volien dir la seva: estaven tips que 

sempre se’ls deixés com un drap brut i que es passessin més temps del 

cove a la rentadora i de la rentadora a l’estenedor que no pas ben 

endreçadets i tranquils dins el calaix de la cuina. “Home, una mica de 

respecte!” 

Els mocadors es miraven aquell guirigall de queixes, proclames i 

peticions amb la distància que dona l’experiència d’haver d’anar pel món 

eixugant els mocs de la gent. Després de tants anys, ja estaven 

acostumats a aquelles reunions d’estenedor sense ordre ni concert. I 

sabien perfectament que el seu paper era el de posar una mica de pau. 

Eren gats vells, ells. 

Així que, després de deixar que tothom s’esbravés una mica, el 

portaveu de l’elenc de mocadors –el de quadres verds i grisos desgastats, 

que era el que havia entomat més refredats i ploreres– va obrir la boca 

per deixar anar el seu discurset habitual.  

Però just en aquell moment la porta de la cuina es va obrir 

inesperadament, i la mestressa va sortir al jardí, tota decidida, en direcció 

a l’estenedor. El mocador de quadres verds i grisos desgastats no va ten ir 

ni temps de plegar el discurset i guardar-se’l a la butxaca. L’únic que va 

poder proferir va ser un contundent i alarmat “Xssst!!! Calleu tots, que hi 

ha roba estesa!!!” 

 

Es  fa un fosc. És un altre dia. S’asseu a la taula i revisa l’ordinador.  

 Àvia Rosa: Hi haurà correu avui? Fa dies que res de res... (mou 

insistentment el ratolí). Que coi li passa? Es penja! No hi ha manera! 

Entra un veí 

 Veí: Rosa! Què et passa? 

 Àvia Rosa: Aquest coi d’ordinador, aquest coi de correu electrònic! Res 

no va alhora. 

 Veí: Deu ser un virus 



 Àvia Rosa: Ep, que sana n’estic un “rato”, jo. 

 Veí: No, dona, un virus informàtic. N’hi ha un munt nedant per la 

xarxa esperant  infectar qualsevol ordinador.  

 Àvia Rosa: I ara què? Fa dies que espero un correu electrònic de la 

meva néta, com que no hi ha manera de poder-hi contactar. 

 Veí: Ai... joventut... Afectats sense remei pel virus de la tecnologia. 

Truca a la companyia a veure què... Els hi dius que hi vas de part meva, som 

molt amics, em truquen dia sí i dia també... (sona el telèfon). Goita, són ells! 

 

Fibra òptica, d’Eva Moreno Bosch  

Fibra què? Òptica? no...ja m'hi veig, jo...Comunicación...y para qué 

quiero ir más rápido?... Res... ya le he dicho que no. Adéu, adiós. 

Comunicación... què sabran ells! Les presses que tenen avui en 

dia. Tot ha d'anar ràpid. 

Pues a mi no em dóna la gana, colla de ploms. Roky, has fet bé de 

néixer gos. Quan em toqui reencarnar em demanaré ser gos, però em fa 

l'efecte que sempre m'ho demano i sempre em toca ser un avi. I ser avi 

en aquest món és ben fotut, Roky, tant com ser el gos d'un avi 

solitari.....Fibra òptica...Es pensen que són els amos de la 

comunicació...van ben perduts...Au, ja fosqueja. Fa trist l'hivern. Mira el 

balcó del davant...aquell test ahir tenia dues flors... ja li han caigut...Que 

avorrits els balcons. Quan encara es podia estendre al balcó era més 

entretingut...Ara tot ho hem de fer de cara a la galeria interior. La roba 

estesa fa vell i impúdic. Em fa gràcia això d'impúdic, a la roba neta no hi 

ha vergonyes. 

Estendre la roba sempre ha estat un acte públic de purificació. Tu, 

com a gos, no ho entens però tenir roba estesa al sol és com posar 

l'ànima a redimir. Antes no calia anar missa, a cada safareig i a cada terrat 

s'hi eixugaven pecats. Ara no, ara resulta que la roba estesa espanta els 

turistes i fa misèria. Què coi sabran de misèria... Ara tot passa de portes 

endins, de pantalles endins. Tot això que ara fan per internets antes es 

feia als carrers, a les places, i als terrats. Les cordes dels tendals eren la 

fibra òptica de l'època. 



Per aquells fils corrien les notícies del veïnat, i ràpides que 

anaven. No fallaven mai, que això de l'internet es veu que falla, falla molt i 

llavontes es queden tots cagats perquè se'ls para el món. Antes pujar a 

estendre era estar al món...ara no, ara més qui menys té assecadora, una 

altra andròmina del diable... Doncs no hi havia passat jo hores al terrat... 

De ben petit m'amagava dins el gibrell de la roba neta i 

m'extasiava amb aquella olor a net... A tu també t'agradava de cadell, et 

rebregaves dins els llençols i gemegaves de gust, cabrit, que m'ho foties 

tot ple de pèls. Ma mare també m'hi treia ràpid del gibrell, d'un 

clatellot...La mare... Feia olor de sabó de Marsella, i fins i tot de gran les 

seves mans tenien encara aquell aprest dels llençols recent plegats. De 

ben petit, quan la veia estendre la roba pensava que estàvem de festa, 

com qui posa banderoles i garlandes al terrat per a fer revetlla, alternant 

llençols, camises i peces íntimes. Estenien totes a l'hora, com si el rellotge 

biològic de les dones les dugués a coincidir prop del cel per purificar les 

faltes. I en la manera d'estendre-les, les dones desvetllaven les mesures 

d'amor...sí, no et pensis tu que les pinces es posen a la babalà, una pinça 

pot ser una pessigada o un fermall d'or. Fins fa poc, observant la bugada 

estesa a un balcó aprenies qui eren els teus veïns. Ara no, ara la gent es 

coneix posant-se una foto a internet com si això digués alguna cosa d'un 

mateix, i encara en hi ha que busquen parella així. Sí, noi, tu ensumes 

figues i la gent mira fotos a una pantalla. Collonades. Tu mira l'estenedor i 

sabràs si qui estén té parella o fills, i quants en té, i com els estima. Si la 

seva roba és trista, alegra o inquietant... hi ha roba inquietant. Sí, sí, no 

giris les orelles, que el primer cop que vaig veure els sostenidors de l'àvia 

Lola estesos com dos immensos iglús al sol, vaig desvetllar el secret de 

les generoses prominències de les dones. Vaig descobrir que servien per 

a guardar-hi els tresors més preuats. Perquè l'àvia Lola tenia dèria a 

guardar tots els bocins de pa sec i d'ençà d'aquell dia vaig entendre que 

els duia dins aquells iglús... 

Als terrats tots els secrets veien el sol, les notícies corrien els 

cables dels tendals que ja voldrien aquests de la fibra òptica. Les coses 

es feien diferent...trobo que hi havia més humanitat, més amor. Però 

ara....Quant d'amor hi ha en l'acte de posar una rentadora i estendre-la a 

una galeria interior? Cap. És un acte de solitud . Tan sols com estem tu i 

jo Roky, tan sol està el món sencer. I ni tan sols mirar per aquest balcó 

ens consola... El telèfon un altre cop? Que se'n vagin a la merda, no 

necessitem res tu i jo. (marxa) 



 Àvia Rosa: Ep, que m’has de donar el telèfon de la companyia! (mou 

insistentment el ratolí). Merda! 

Entra la Nila 

 Nila: Ai, ai,  que t’hauré de rentar la boca amb sabó!  

 Àvia Rosa: Nila! Per què no m’has avisat que venies? 

(s’abracen) 

 Nila: Com que no t’he avisat? T’he enviat tres correus electrònics, ho 

he informat als 785 amics que tinc al Facebook i fins i tot he penjat la foto 

dels bitllets d’avió a l’Instagram.  

 Àvia Rosa: Doncs ja veus com en són d'efectius aquests mitjans 

(irònica) 

 Nila:  Tens raó, no hi ha millor xat que una bona conversa sota la roba 

estesa.  
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