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El  vidre  de  l’aparador  li  torna  el  reflex  d’un  ventre 
arrodonit de set mesos d’embaràs, un perfil que ella té 
molt assumit. De fet ja ni recorda com era la seva figura 
amb la silueta llisa; és com si hagués nascut amb una 
criatura rere l’altra dintre seu, i com si hagués de morir 
així, prenyada i dolorida.
Darrerament la idea de la mort la ronda tot sovint, potser 
és per que està molt cansada, massa cansada.
Però aquesta tarda, embadalida, en mig de la vorera, no 
pot deixar d’observar-se en aquell aparador d’una tenda 
de  joguines.  Cotxes,  nines,  trenca  closques,  tot  es 
barreja amb el seu reflex omplint-li el ventre de caixes de 
cartró de colors llampants i cridaners.
Com li  agradaria comprar alguna d’aquestes nines, i  el 
cotxe de bombers, i el gatet de peluix, però la Joana no 
té fills i les joguines només són andròmines fracassades 
si no les abracen unes rialles infantils.
Quasi per inèrcia es posa les mans sobre el ventre, en 
una  carícia  muda  i  amorosa  a  la  seva  filla,  perquè 
aquesta vegada toca una nena. Té tantes ganes de fer-li 
trenes i posar-li llaços!.
Una  cançó  de  bressol  se  li  enreda  a  la  punta  de  la 
llengua i  ja no se sent cansada, ni  morta,  ni  gorda, ni 
feixuga. Riallera i lleugera se’n va carrer amunt, cap a 
casa seva, té molta pressa per arribar i dir-li a la Rosa 
que està esperant un fill, la filla de totes dues. 
Al menjador de casa i amb el telèfon a la mà la Rosa no 
sap què fer, desconeix quan temps fa que la Joana se 
n’ha anat i està molt espantada. S’ha distret tant amb la 
final de tenis que no l’ha sentida marxar i es recrimina el 
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fet d’haver oblidat tancar la porta amb clau, per que no 
pugui sortir de casa.
Té por per ella, sola pel carrer i en el seu estat, i quan es 
faci de nit encara serà pitjor, haurà de comunicar la seva 
desaparició i res podrà tornar a ser igual, totes dues ho 
perdran tot.
Un petit soroll al replà de l’escala li fa tornar la sang a la 
cara, i vola pel passadís per obrir la porta a la Joana, que 
ha tornat a casa.
El primer impuls de renyar-la se li glaça a la punta dels 
dits i es llença a una abraçada profunda, desesperada, 
explicant-li  l’angoixa  per  la  seva absència,  reclamant-li 
que no la torni a deixar sola mai més.
La Joana té tantes ganes de dir-li que tindran una filla, 
una  nena,  que  li  costa  treball  prestar-li  atenció: 
s’impacienta i, finalment, agafa les mans de la Rosa i les 
posa al voltant del seu ventre, mentre li xiuxiueja la bona 
nova.
La Rosa dissimula unes llàgrimes eternes i, mirant amb 
tendresa  a  la  seva  dona,  l’ajuda  a  desvestir-se.  Li 
deslliga el coixí que la Joana porta sota el vestit i, com si 
fos un nadó de veritat,  el  bressola fins l’habitació dels 
nens, buida des de sempre, i deixa el simulat bebè dins 
d’un bressol adornat amb llaços i cintes de color de rosa, 
ara toca una nena, mentre en un racó espera un altra 
bressol tot vestit de blau, per quan toqui un nen.
Ja fa molts falsos embarassos que la Rosa li segueix el 
joc, des d’aquell maleït dia en que va arribar sense alè a 
l’hospital, reclamant detalls de l’operació d’urgència de la 
Joana, embarassada de set mesos i atropellada per un 
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borratxo que conduïa un tot terreny.
La criatura, una nena, no va poder sobreviure, però els 
metges es van mostrar optimistes anunciant que podrien 
tornar-ho a intentar més endavant, però mai no va poder 
arribar a ser perquè, tres dies després de l’accident, una 
hemorràgia  inesperada  obligava  els  metges  a  deixar 
estèril la Joana per sempre. 
En el més secret del seu interior, la Rosa es va sentir 
alleugerada. Li sabia greu per la nena, és clar, ja s’havia 
fet a la idea i no arribar a conèixer-la li deixava un cert 
regust  amarg,  però per  fi  s’havien acabat  les llargues, 
doloroses  i  extenuants  sessions  d’inseminacions 
artificials.
La Joana, radicalment diferent, tenia un instint maternal 
desmesurat, i  es consumia per poder tenir fills, així és 
que per ella, i només per ella, la Rosa ho havia acceptat i 
aquella nena era la quarta temptativa d’embaràs.
Els plans de la Joana era tenir un nen al cap d’un parell  
d’anys i la Rosa, resignada a compartir la seva vida amb 
un parell de mocosos, havia dit també que sí. Per ella, i 
només per ella, estava disposada a reviure tot el procés 
les vegades que fessin falta, quasi sense alè a l’espera 
de  que  la  menstruació  no  taqués  el  diagnòstic  del 
predictor.
Però la vida a partir d’ara, sense criatures pel mig, seria 
tal com la Rosa la desitjava: tranquil·la i tenint-se l’una a 
l’altra amb plenitud.
A l’hospital,  la  Joana  s’anava  recuperant  a  bon  ritme, 
acompanyada  dia  i  nit  per  la  Rosa,  que  no  es  movia 
d’allí. 
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Finalment va arribar el tant esperat dia de tornar a casa, i 
va ser llavors quan va començar a desvariar.
Es negà a desmuntar l’habitació preparada per a la seva 
filla, es negà a posar-se roba normal i a enfrontar-se amb 
la  crua  realitat  de  que  mai  més  no  seria  mare,  i  es 
passejava  per  la  casa  amb  els  amples  vestits  de  set 
mesos  d’embaràs,  acaronant-se  el  ventre  i  cantant 
cançons de bressol. 
La Rosa va maleir no tenir ja els seus atributs femenins. 
Tot ho hauria donat per tal de recuperar l’úter i els pits 
extirpats uns anys abans. Amb quin gust els usaria per a 
la Joana, engendrant un fill per a ella i oferint-li el nadó 
com ofrena del seu amor.
Però no hi havia volta enrere i, com sempre, va ser ella 
la que es va haver d’enfrontar amb la realitat: mai no hi 
haurien nens per a la Joana i va ser llavors, després de 
veure-ho en una pel·lícula, que se li va ocórrer lligar-li un 
coixí a la cintura que li omplís la buidor del vestit, i, en 
contemplar la seva cara de felicitat, va decidir que viurien 
així, lligades als seus fills per sempre més.
Mai no es va plantejar l’opció de recórrer a la família. La 
Joana havia estat expulsada de la seva el mateix dia del 
casament del seu germà, quan, una mica descontrolada 
pels nombrosos brindis en honor dels nuvis, va cantar al 
karaoke  la  seva  realitat  sexual  sense  calcular  les 
conseqüències,  i  aquestes  no es  van fer  pas esperar. 
Des del banquet el seu pare la va portar directament a 
l’estació,  sense ni  tan sols  mirar  la destinació del  seu 
viatge.  De res  li  varen servir  les llàgrimes,  ni  l’excusa 
d’anar  una  mica  beguda:  al  nucli  burgés  d’una  petita 
ciutat de províncies no hi havia lloc per a tal gosadia, no 
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hi cabia un enfrontament d’aquest calibre a la moral, i els 
seus no van donar la cara per ella.
Pel que fa a la Rosa, la seva família va deixar d’existir en 
el mateix moment en que, en un conclave familiar, es va 
sincerar amb ells i el seu pare li va creuar la cara mentre 
la seva mare mussitava un esborrany de lament. Allí els 
va deixar, al menjador de casa resant per ella.
Van  ser  temps  difícils,  de  dràstics  canvis  i  lentes 
adaptacions per a totes dues.
Amb poc més de 20 anys, perdudes i soles en una ciutat 
desconeguda, sense cap punt de suport on agafar-se, la 
Rosa i la Joana es van conèixer en una teràpia de grup 
on acudien per tal d’aprendre a mitigar el desassossec, 
el dolor punxant del desarrelament que estaven vivint.
María  Teresa Dalmau,  la  psicòloga,  amb més voluntat 
que no pas experiència, a penes podia oferir res positiu, 
ni a elles ni als altres pacients que, un cop per setmana, 
es  reunien  a  la  consulta  recent  inaugurada.  Jove  i 
inexperta, tot just acabada la carrera i amb un màster a 
mig fer, la María Teresa no era pas la solució i la Rosa ho 
va  comprendre  al  cap  de  poques  sessions  durant  les 
quals  s’havia  anat  fent  càrrec  de  la  Joana,  dèbil  i 
demacrada per l’enyorança dels seus. 
Després de la teràpia solien anar a prendre cafè juntes, i 
quan la Rosa li va anunciar la seva decisió de deixar el 
grup,  la  Joana  es  va  negar  a  separar-se  d’ella, 
acostumada ja a dependre de la seva presència i guia. I 
així va ser com iniciaren una nova vida juntes, en la que 
només hi havia cabuda per a elles dues:
...en  la  riquesa  i  en  la  pobresa,  en  la  salut  i  en  la 
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malaltia...., es van jurar.
L’una per l’altra en plenitud; l’una protegint, l’altra al seu 
recer.
I arribà el temps en que la Joana va voler tenir fills i per 
ella,  només per  ella,  la  Rosa  va  dir  que  sí.  Després, 
aquell maleït accident i el desvari mental, i el nou ordre 
que havien d’introduir a les seves vides.
Altra  cop varen ser  temps difícils,  de  dràstics  canvis  i 
lentes adaptacions per a totes dues.
I la Rosa, com sempre, es disposà a tirar del carro.
Va  decidir  deixar  la  fàbrica  de  galetes  on  exercia 
d’administrativa  i  buscar  treball  en  un  centre  geriàtric 
com a cuidadora, amb la condició innegociable de poder 
tenir al seu costat a la Joana, que passava les hores de 
la  jornada  laboral  mostrant  el  seu  ample  vestit  als 
pacients  vells  i  desmemoriats,  immersos  en  el  negre 
forat de l’oblit, que, en un bucle sense fi, la felicitaven a 
diari pel seu embaràs.
També van deixar  casa seva en el  moment en que la 
Rosa  va  sorprendre  ullades  receloses  a  l’ascensor  i 
comentaris  despectius  a  través  del  celobert.  Portaven 
anys  vivint  en  aquella  comunitat  i  s’imaginaven 
acceptades pels veïns, però el trastorn de la Joana va 
venir  a  complicar  el  fràgil  equilibri  entre  les  famílies 
tradicionals i  elles dues,  així  es que la Rosa optà per 
emportar-se-la lluny, a un barri dormitori d’edificis freds i 
pisos impersonals on les relacions humanes eren també 
indiferents i gèlides.
I allí continuen, amb una vida que la Rosa no canviaria 
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per cap altra  perque en ella  hi  està la  Joana,  sempre 
Joana,  només Joana.  Què importa  que transiti  per  un 
món paral·lel, què importa que estigui sempre a punt de 
parir uns fills inexistents, o que no pugui ocupar-se de 
res pràctic o quotidià. Ella ha sigut i serà forta per totes 
dues, inclús ara, avui o demà a més tardar.
L’episodi d’aquesta tarda, amb la Joana sola pels carrers 
per culpa seva, l’enfronta cara a cara amb una realitat 
que  ja  porta  uns  mesos  esquitxant-li  els  dies.  Petites 
llacunes  de  temps  i  espai,  lapsus  de  memòria  i  lleus 
confusions són els primers símptomes que per la seva 
experiència professional la Rosa sap que no pot passar 
per alt i que li indiquen, ben a les clares, que està a la 
vora de l’abisme, que s’ha d’aturar aquí o el forat negre 
l’engolirà arrastrant a la Joana al buit.
Ha arribat el temps més difícil, de dràstiques decisions 
que la Rosa ha d’afrontar per totes dues.
Demà, sens falta, després de sopar prepararà una tassa 
de xocolata, li agrada tant a la Joana!, i l’hi posarà una 
bona dosi de somnífers. Després li cantarà una cançó de 
bressol  mentre  li  raspalla  el  cabell,  com  cada  nit,  i 
l’ajudarà  a  posar-se  la  camisa  de dormir  nova  que té 
guardada en un calaix, l’acompanyarà al llit i li vetllarà la 
respiració fins que el pit deixi d’agitar-se.
Després ella, lentament, es posarà el pijama nou que té 
guardat en un calaix, s’acabarà la tassa de xocolata que 
haurà  quedat  a  mitges,  beurà  un  glop  de  conyac  i 
s’ajaurà al llit, abraçada a la Joana, amb el ressò de la 
seva  veu  festejant-la  dolçament  mentre  els  ulls  se  li 
aniran tancant a poc a poc:
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...en la salut i en la malaltia, i que ni la mort ens separi..., 
s’havien jurat seixanta anys abans.
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