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Amos Oz: Una història d’amor i de foscor (Cap.6) 
(Trad: Roser Lluch i Oms) 
 
 
 

 
 
Sovint els fets amenacen la veritat. Una vegada vaig escriure sobr el veritable motiu de 

la mort de la meva àvia Xlomit: va arribar a Jerusalem directament des de Vilnius un calorós 

dia d’estiu de l’any 1933, va fer una ullada esglaiada als mercats amarats de suor, a les 

parades multicolors, als carrerons bulliciosos plens de quincallaires, de bram d’ases, de bels 

de cabres, de xiscles de pollastres penjats per ls pots lligades, de colls sagnants d’aus 

degollades, va veure les espatlles i els braços dels homes oriental i l’escàndol dels colors 

cridaners de verdures i fruites, va veure les muntanyes dels voltants i els pendents pedregosos, 

i tot d’una va pronunciar la sentència definitiva:”El llevant és ple de microbis”.  

 

     (...) 

 

En la seva guera eterna contra els microbis, l’aàvia es va acostumar a bullir 

despiatadament fruites i verdures. Fins i tot desinfectava el pa fregant-lo un o dos cops amb 

un drap humid amb una solució química de color rosa anomenada Cali. Després dels àpats no 

fregava els plats, els escaldava com es feia aban de la Pasqua, els “cuinava” durant més d’una 

hora ... 

 

     (...) 

 

Vet aquí, potser, una escletxa per on observar i recosntruir una mica el que 

despertaven els paisatges, els colors i les olors orientals al cor de l’àvia i tal vegada també al 

d’altres immigrants-refugiats procedents dels pobles grisosos-tardorencs de l’est d’Europa, 

totalment impressionats per la pletòrica sensualitat llevantina, fins al punt de construir-se un 

gueto per protegir-se de la seva amenaça. 

La seva amenaça? Possiblement no va ser a causa dels perills del llevant que l’àvia va 

mortificar i purificar el seu cos amb banuys d’aigua bullent, matí, tarda i nit, tots els dies que 

va viure e Jerusalem, sinó precisament a causa de la fascinació del seu encants sensuals, del 

propi cos, i e la forta atracció desl mercats curulls a vessar que es desplegaven al seu voltant i 

la feien inspirar fins el fons del diafragma, marejant-la i fent-li flaquejar les cames, amb 
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aquella disbauxa de verdures, fruites i formatges condimentats, d’olors acres i de menges 

guturals, exòtiques i rares que l’excitaven, i les mans àvides que palpaven i recercaven el fons 

ocult de les piles de fruites i verdures, els pebrots vermells, les olives adobades, la nuesa 

d’aquelles carns grasses, sangonoses, despullades i envermellides, sense pell ni vergonya, 

balancejant-se en el ganxo, i la gran quantitat d’espècies, perfums i pòlvores fins fer-te fondre, 

gairebé desmaiar, la gama d’encants depravats del món amarg, picant i salat, i també les 

aromes del cafè verd fincat-se dins les entranyes, i els recipients de vidres plens de begudes de 

colors amb glaçons i rodanxes de llimona, i els robusts carregadors del mercats, morenos, 

peluts, nus fins la cintura, amb tots els músculs de l’esquena movent-se per l’esforç sota la 

pell calenta i brillant al sol pels reflexos dels rierols de suor. I si els rituals de neteja de l’àvia 

només només eren una mena de vestit espacial hermètic i estèril? Un cinturó de castedat 

antisèptic que l’àvia, d’ençà de la seva arribada al país, hagués forjat al seu voltant per 

protegir-se voluntàriament, tancats amb set cadenats i destruïdes totes les claus? 

Al final va morir d’un atac de cor: és un fet. Però no va ser l’atac de cor el que la va 

matar, sinó la neteja. O potser no la va matar la neteja, sinó els desitjos secrets. O potser no 

van ser els desitjos, sinó la siple basarda que aquests li feien. O potser no va ser ni la neteja, ni 

els desitjos, ni la basarda, sinó justament la seva ira  - eterna i secreta – envers aquesta 

basarda; una ira reprimida, perniciosa, com una infecció mal curada; ira contra el seu cos i els 

seu desitjos, i també un altre tipus d’ira més profunda, ira per l’essència de la seva basarda als 

desitjos, tèrbola i verinosa, ira contra la presonarea i la guardiana, anys i anys de dol secret pel 

temps erm que passa, pel cos que s’asseca i per la bellesa d’aquest cos, rentada milers de 

vegades i ensabonada fins a reprimir-la – desinfectada, fregada i bullida -  , la bellesa d’aquest 

llevant brut, amarat de suor, bestial i plaent fins a perdre els sentits, però infestat de microbis. 
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