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I aquella nit, un cop més es va aixecar per assegurar-se 
que no hi havia ningú a casa. És una mania que te des que 
era petita, quan la casa està en calma necessita assegurar-
se que no hi ha ningú estrany a dins. 

No  pot  evitar  recordar  aquelles  llargues  nits,  quan  
només tenia 4 anys, i  asseguda a l’escaló del passadís  
esperava  al  seu  pare.  No  volia  que  quan  arribés  de  
matinada  despertes  a  la  seva  mare.  Malgrat  la  seva  
curta  edat,  era  molt  conscient  que  si  la  mare  el  veia  
entrar borratxo començarien altra vegada els crits, i els  
crits portarien les males paraules, i aquestes donarien  
pas a les bufetades. 

Asseguda  a  l’escaló,  esperava  veure  la  figura  del  seu  
pare, que degut al seu estat no podia posar les claus al  
pany  de  la  porta.  I  quan  apareixia,  ella  s’aixecava 
ràpidament, li obria la porta i l’ajudava a entrar. 

Aquell estret i curt passadís, se li feia etern fins arribar a  
la porta del dormitori dels pares. Amb molta dificultat,  
la petita li feia de crosses al seu pare, que feia tombs de  
paret  a  paret.  Un cop  arribaven  a  l’habitació,  el  feia  
entrar i tancava la porta darrera seu pregant que ni la  
mare ni les seves germanes haguessin sentit res. 

Amb tendresa feia callar al seu pare i li xiuxiuejava el  
que ella havia fet aquella tarda per evitar que ell parlés,  
que aixequés la veu degut al litres d’alcohol que el seu  
cos desprenia. Amb molta cura l’ajudava a despullar-se  
fins  que  es  quedava en roba interior.  Encara recorda  
aquella  samarreta  càlida  i  blanca,  aquells  calçotets  
llargs que li servien de pijama, i que li facilitava la tasca  
d’acotxar al seu pare al llit ràpidament. 
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I quan aquest ja estava estès al llit, col·locava la roba  
damunt la cadira i l’encenia la radio. Encenia la llum de  
la  taula  petita  vora  el  llit,  i  de  puntetes  sortia  del  
dormitori. 

Malgrat la seva curta edat, i de no entendre perquè dia  
rere dia era més sovint que el seu pare arribés a casa en  
aquestes  condicions,  sabia  que  aquella  persona  que  
acabava  de  portar  al  llit  no  era  el  seu  pare.  No  era  
aquell  senyor  alegre,  divertit  i  fort.  No  era  aquella  
persona que ella idolatrava, amb qui anava a passejar,  
amb  qui  seia  a  fer  ressopó  quan  arribava  tard  de  
treballar i ella ja estava en pijama. 

Recordava amb tendresa aquelles nits, en què totes les  
seves  germanes  havien  ajudat  a  la  seva  mare  a  
preparar el sopar. On, totes juntes xerraven mentre la  
seva  mare  pelava  patates,  la  seva  germana  gran  
rentava l’escarola, la mitjana tallava els alls que la seva  
mare fregiria, per fer al seu pare aquella amanida que  
tant li agradava, carregada d’aigua, oli, vinagre i alls  
torradets. Encara avui dia pot recordar la olor i el gust  
a la seva boca. 

La  menuda,  parava  taula  contenta  de  pensar  que  en  
pocs  minuts  entraria  el  seu  pare,  cansat  i  brut  de  
treballar tot el dia a l’obra. Aquell home que només veia  
de nit perquè quan ella s’aixecava per anar a escola, ja  
havia marxat. 

Recorda  com  li  explicava  a  les  seves  amigues  quan  
anava a l’escola, que aquell edifici l’havia fet el seu pare.  
Com els relatava que ell era l’encarregat de fer l’esquelet  
de  totes  les  cases  on  ara  vivien  moltes  famílies.  Els  
explicava, com tantes vegades li ho havia fet el seu pare,  
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com es barrejava el ferro amb el ciment, i que aquella  
era  l’estructura  fonamental  per  a  una  bona  casa. 
Aquella  forta  estructura  que  tant  hauria  desitjat  que  
hagués tingut la seva família. 

Encara era massa petita per entendre que la vida era  
plena  de  dificultats  que  no  podia  controlar  i  que  
provocaven el daltabaix de moltes cases. La pèrdua de  
feina del cap de família portarien grans problemes, que  
derivarien  en  retrets,  mancances  econòmiques,  males  
cares i molt més. Plorant en silenci marxava cap al llit,  
cap  a  l’habitació  on  la  seva  mare  havia  fet  anar  a  
dormir  a  totes  les  seves  germanes,  i  que  cada  nit  
s’assegurava de barrar la porta amb la calaixera, per si  
el  seu  pare  arribava  tan  begut  que  no  fos  capaç  de  
controlar la seva frustració, la seva ira. 

I ràpidament arribava un nou dia. Veia com entrava la  
llum del sol per les escletxes de la finestra. Al llits no hi  
havia rastre de la seva mare, només podia veure a la  
seva germana gran, que tant estimava però que no era  
capaç  de  controlar.  A  l’altre  llit  estaven  les  seves  
germanes mitjanes. Abraçades i tapades fins al coll. 

La  menuda  estava  molt  cansada  degut  a  les  poques  
hores  de  descans  que  havia  tingut,  i  que  cap  de  les  
persones que l’envoltaven eren coneixedores. Li feia mal  
tot  el  cos,  especialment  l’estomac.  Ja feia  més  de  tres  
mesos  que  se  li  formen  uns  bonys  a  la  panxa  que  li  
provoquen un malestar immens, però callava, no vol dir  
res. És conscient que ja hi ha prous problemes a casa  
com  per  a  dir-li  res  a  la  seva  mare  o  a  les  seves  
germanes. 
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De sobte a la menuda la boca li fa gust a xocolata. Un  
cop més la seva mare ha aprofitat mentre ella dormia  
per  fer-li  beure  la  llet  amb  cacau,  per  evitar  les  
discussions de cada mati quan ella es nega a menjar res  
abans de marxar cap escola. 

Desperta a la seva germana gran per a que l’acompanyi  
al lavabo. No li agrada gens haver de sortir sola al pati  
on es  troba el  bany;  el  fred i  la  foscor de  l’hivern no  
l’ajuden gaire a voler sortir del llit. 

La casa fa olor a pa torrat, a oli verge i a llet calenta. 

Mica en mica, es comencen a posar en marxa totes les  
dones de la casa. I tot torna a la normalitat. Les baralles  
per entrar al bany la primera, les curses per vestir-se  
ràpidament  i  pentinar-se.  La  facilitat  que  te  la  seva  
germana gran per ajudar a vestir-se. És la única de les  
quatre  germanes  que  no  porta  encara  l’uniforme  de  
l’escola. Encara pot portar la roba de carrer, i pot triar  
entre faldilles i pantalons, mentre les seves germanes es  
vesteixen  amb  l’uniforme  de  quadres  grisos  i  blaus  
marins, les sabates negres i el jersei blau fosc. 

Hi ha pocs moments durant el  dia que la deixin estar  
tranquil·la,  on no hi  hagi  baralles,  crits  i  discussions.  
Anar a l’escola és una alliberació, allà és petita, i fa les  
coses que per edat li toquen. Veu les cares contentes de  
les  seves  companyes  de  classe  i  només  cal  deixar-se  
portar.  A  l’escola  la  menuda  pot  expressar-se  
obertament,  sense  haver  de  pensar  si  allò  que  faci  o  
digui  pot  desencadenar  una  discussió  entre  les  seves  
germanes, que pot derivar en una discussió entre elles i  
la mare, i acabar amb la paciència del pare. 
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Li  agrada fer  el  camí  de  casa a  l’escola.  Tot  i  que  es  
troba dalt de la muntanya, és quasi com un passeig que  
la porta a la normalitat. I així, pot veure com les seves  
germanes  grans  xerren  i  riuen  amb  les  seves  
companyes. Pot veure als altres nens que es dirigeixen a  
les escoles properes. Passen per carrers que fan olor a  
net, perquè de bon mati les dones ja han escombrat les  
voreres i fregat amb aigua i lleixiu. 

Passen  pel  forn,  on  la  mare  ha  comprat  el  pa  per  
preparar l’esmorzar que esta dins de la motxilles de les  
nenes. 

I  li  arriba  aquella  estranya  olor  quan  arriben  a  
l’escorxador  del  poble,  que  dóna  pas  a  la  penúltima  
costa abans d’arribar a escola. I de sobte aquella cadena  
que barra el pas a la porta gran de l’escorxador li porta  
records.  Recorda  aquell  dia  en  que  es  fa  agafar  
fortament a la cadena per evitar que la seva germana la  
fes anar a l’escola. Aquell mati li havia posat pantalons,  
tot i que la menuda havia insistit en que volia faldilla.  
La rebequeria de la menuda va ser tremenda. Va plorar  
i xisclar durant tot el camí; i en veure la forta cadena es  
va agafar, no va consentir passar d’allà fins que la seva  
germana no la tornés cap a casa i la canvies de roba. 

Davant les mirades de les dones que passaven pel carrer  
i de la desesperació de la seva pobre i jove germana per  
arribar tard a l’escola, se’n van tornar cap a casa. Però  
allà  l’esperava  una  sorpresa.  A  l’enfilar  el  carrer  va  
veure el cotxe del seu pare aparcat a la porta de casa. La  
seva  germana plorava  de  ràbia  i  desesperació  per  la  
impotència de no poder controlar a la menuda. Quan va  
veure el cotxe del seu pare la joveneta va emmudir de  
por, mentre la menuda callava per l’alegria de saber que  
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si  el  seu  pare  estava  a  casa  la  seva  germana  no  la  
podria renyar. 

Però un cop més el seu pare la va sorprendre. Quan va  
veure a les petites entrar per la porta de casa va mirar  
el rellotge, les 8:55h, hora en que haurien d’estar a la 
porta  d’escola.  Quan,  entre  llàgrimes  i  paraules  
atemorides,  la  més  gran  li  explicava  al  seu  pare  el  
perquè estaven allà, el seu pare fa agafar les claus del  
cotxe i va estirar del braç a la menuda, que no entenia  
res.  I  quan aquesta va començar a plorar,  el  pare  es  
tombà cap a ella i la va pegar a les natges. De sobte va  
callar, era la primera vegada que rebia una bufetada.  
Estava  acostumada  a  veure  com  totes  les  seves  
germanes,  una  vegada  i  un  altra,  havien  rebut  
bufetades, per diferents motius, però a ella mai l’havia  
tocat. 

Es va mirar al seu pare amb incredulitat i interrogació,  
els  seus  ulls  marrons,  grans  i  rodons  no  entenien  
res,però  l’home  li  va  contestar  que  no  era  un  
comportament propi d’una nena i que no hi havia res a  
dir;  aniria a l’escola amb la mateixa roba que l’havia  
vestit  la  seva  germana i  ell  mateix  li  explicaria  a  les  
monges que la joveneta tenia excusa per arribar tard, i  
així evitar el càstig que li haurien posat. 

De cop torna a la normalitat. Després de passejar-se per 
la  casa  i  comprovar  que  tot  està  en  ordre,  s’acosta  a 
l’habitació de la seva filla per tapar-la. Fa fred i la casa 
que han llogat no te calefacció. És una habitació petita, 
rectangular, on no hi ha res més que el llit de la nena i 
una calaixera estreta que li fa de tauleta. La finestra que 
hi ha no sembla més que un simple quadre en blanc, però 
suficient per a que de dia li entri el sol que tant necessita. 
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Des que s’han traslladat la nena respira millor. Segueix el 
tractament  després  de  l’alta  hospitalària,  però  mica  en 
mica millora. Mai hauria imaginat que el neguit d’aquest 
tres darrers anys, mentre entraven i sortien constantment 
de tots  els  hospitals  de la zona,  aniria minvant amb la 
millora de l’Elisabeth. 

Ho ha deixat tot a quilòmetres de distància, el seu poble, 
la seva mare, les seves germanes i el seu nebot. Fa només 
dos mesos que viuen aquí,  i  és conscient que no hi  ha 
marxa enrere. 

Comença el dia i la nit trigarà a arribar. 
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