Tortosa, ciutat famosa. Dissabte. Festes

Benvolguda cosineta:

      Xiqueta, això de les festes és massa! Quin greu que em sap que te les estigues perdent. Tot i que, segons el que m’explicaves l’altre dia per telèfon, sembla que t’ho estàs passant superbé amb aquella preciositat de professor d’alemany. Com vas dir-me que es deia? Dietmar? Prou impronunciable, tat?
     Així qualsevol n’aprèn…d’alemany i del que calgui!!!
     Un consell important: vigila que ni mon pare ni ma mare s’assabenten de les teues escapades nocturnes o tindràs drama assegurat per a tot el mes que has de ser amb ells mentre dura el curset i per a la resta dels teus dies.
     Els meus pares són molt bona gent, però d’una antigor absoluta: de tots aquests affaires no entenen res de res. Què hi farem?
     Bé, ara te n’explico jo. A mi aquesta setmana que tinc festa a l’hospital també me’n passa cada una… No et cregues que ets l’única que trenca cors.
     Mira, t’escric ara mateix, cap a les cinc de la tarda de dissabte, abans no oblide algun detall. Diràs que estic tronada, peró no m’importa. T’ho explico i tu mateixa. Ni et passe pel cap de contar-ho a ningú, eh!!
     M’he despertat aquest matí, després d’una de les meues nits de bogeria amb les amigues, i aleshores m’adono −una que és observadora− que el meu llit no era el tot l’ample que acostuma i com que, després dels excessos d’ahir, no estava jo per massa raonaments, m’he decantat per procediments més concrets i he començat a palpar a les fosques què o qui s’hi havia ficat.
     La mà m’ha anat a parar, qui sap per quins savis designis de la mare natura, directa a port i com qui no vol la cosa m’he trobat la feliç posseïdora d’un xicot amb uns calçotets d’aquests que semblen d’època, amb una mica de camal i un estampat molt divertir, així amb nuvolets i estrelletes… No te m’espantes, eh cosineta!
     Amb tot això, he començat a despertar-me de debò, pero encara no estava en condicions de recordar què feia aquell home al meu matalàs. De manera que, abans de prendre cap decisió precipitada, he estirat l’altra mà cap a la finestra amb tot el compte del món per no fer caure la pila de llibres que sempre tinc al damunt de la tauleta, he aixecat una mica la persiana, ha entrat un filet de llum i he començat un ràpid estudi preliminar del meu, diguem-ne, hoste i de tot plegat.
     De l’hoste he arribat a la conclusió que estava com un déu i que no l’havia vist en ma vida i quan estava a punt de pronunciar-me envers el tot plegat, aquella meravella amb potes ha obert uns ulls entre verd, blau, gris, castany i l’arc de Sant Martí en peça i… m’ha mirat i…m’ha fet un somriure i…m’ha mirat més i… m’ha tornat a somriure i…jo també me l’he mirat i…li he fet un somriure dels millorets i… ens hem tirat al llit−amb preservatiu, que és divertit però no és un joc −fins fa vint minuts, que m’ha dit que es deia Jaume, que era de la Galera− i jo que em pensava que per allà sols hi havia oliveres i garrofers!−i que m’esperava al bar la Ribera a les nou. Massa, no creus?
     Ara he de parar d’escriure’t que ben just si tinc quatre hores per a decidir què em poso. Ja estic veient que faré tard. Escolta, vais a trucar-te i m’ajudes a triar la roba. (RIIINNNG   RIIINNNG   RIIINNNG)
     Res. No ets a casa. Deus estar al curset o amb el teu Diezmar de volta. Mana m’has fallat. Avui veritablement necessito el teu consell. Vull estar radiant, guapíssima, elagantíssima i tot un grapat d’íssimes més per a enlluernar la meua preciositat de xicot de la Galera. Saps què? Trucaré a la Pili, li contaré a corre-cuita tota l’aventura i li demanaré que m’ajude a triar la indumentària.
     Au pos, xiqueta, cuida’t molt, no meneges ni la tercera part del que ma mare et pose al plat, no t’engreixes ara que estàs tan bona i ni et passe pel cap l’animalada de tallar-te el cabells, com ets de poca solta! Lliga molt i no estudies massa.
    Vais trobar-me el Martí. Suposo que ja et deu haver escrit quaranta vegades. És una mica totxo, veritat? Molt carca, ell, però no em treia els ulls de l’escot, quin altre!
     Vam quedar que si anava a Peníscola m’enduria cap allà tota la tribu. Més que un viatge serà un periple.
     I tu a veure si m’escrius, no cregues que sols jo t’he de contar la vida. Vull safareig de primera mà o plego gàbies. Tu mateixa.
     
T’estima molt la teua cosina gran
                                                                           
MARIA CINTA
     	


Notes: Usa la desinència –e en el present de subjuntiu (oblide, passe, pose, cregues, etc.), els possessius àtons (ma mare) i també meua i teua, algunes expressions col·loquials dialectals (Au, pos, tat?) i juvenils (superbé, estàs tan bona), supelatius i diminutius, i l’extrangerisme affaire.
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