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Les falzies, a dotzenes, feien volades veloces i curtes entre 
el campanar de l’església i els seus caps. Havien fet niu 
just sobre el portal de casa, sota les teules de la porxada i 
les seves figures, destorbant la trajectòria del seu vol per 
entrar  als  nius  i  alimentar  els  fills,  les  incomodava. 
Xisclaven i volaven en picat, però ells romanien aliens a 
l’espectacle, un enfront de l’altra, ben capficats en el seu 
joc.  Des  de  la  cuina,  la  mare  els  veia  retallats,  a 
contrallum, contra el cel rosat que no trigaria a enfosquir-
se.

—Pedra, paper o tisores? —cridà el fill gran.

La petita, maldestre i indecisa, va estrènyer fort el puny, 
mirà al germà fixament als ulls i, en la darrera dècima de 
segon,  canvià  la  forma  de  la  seva  mà  i  la  mostrà  ben 
oberta,  en  forma  de  paper.  El  germà,  sincrònicament, 
mostrà la seva, ben estreta, en forma de pedra. La nena 
va fer una rialla histèrica al temps que cobria la mà del 
seu germà amb la seva. No l’importava tant guanyar com 
el que li feia sentir la meravella d’endevinar les intencions 
del  seu  germà.  Havia  comprovat  que,  si  el  mirava 
fixament als ulls, podia preveure el que faria, gairebé tots 
els  pics,  mentre  que  si  es  distreia  amb  el  seu  propi 
pensament o intenció, errava sempre. El germà no estava 
tan content. No suportava perdre, i molt manco, davant 
d’ella, sis anys menor.

—Un altre! —va ordenar.

Aquest  cop  el  nen,  a  propòsit,  va  titubejar  a  l’hora  de 
treure la mà amb la finalitat de veure abans la de la seva 
germana. Efectivament,  el  que hagués estat  un nou joc 
perdut es va convertir en una victòria.
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—Has fet trampa! —xisclà la germana amb un crit més 
agut que els de les falzies—. Ets un trampós!

El germà reia i amb posat dictatorial es fregava la panxa 
despullada.  La mare,  des de la finestra,  només veia les 
figures  retallades  sobre  el  cel  cada  cop  més  morat.  A 
vegades, la silueta de les falzies perllongava les dels nins 
com si s’haguessin transformat en arbres plens de fulles 
bellugadisses. Ara, que els nins aixecaven el braços com si 
es  barallessin,  semblava  que  una  ventada  els  havia 
d’esqueixar.  Fixà  l’atenció  i  s’adonà  que  efectivament 
s’estaven pegant.  Sortí  aviat  per  la  porteta  verda  de  la 
cuina.

—Nin, nins… no us baralleu!

—És un trampós —acusà la nina.

—Vaca, grassa, quatreulls!

La mare els separà com va poder i es va seure una estona 
sobre la caseta que amagava la bombona de butà amb la 
idea de relaxar-se abans d’haver de batallar de nou amb 
ells per donar-los el sopar. Sense voler li  van venir a la 
ment les bregues dels moixos al jardí de ca Sa Padrina, on 
va viure uns anys abans de casar-se, devers l’any 56.

—Nins, d’aquí a cinc minuts sopam.

Els petits ara eren a la sala, tombats al sofà, jugant a fer 
carusses. La mare començà a fregir unes costelles de xot.

—Mamà —va cridar la nina—, jo no vull sopar fins que 
arribi el papà.

—El papà arribarà molt tard. A sopar!

I mentre els nins rovellaven la carn amb parsimònia, ella, 
dreta, s’empassava una poma amb moltes dificultats, car 
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semblava com si l’estómac, dia a dia, se li pansís com una 
figa deixada al sol.

—Au, nins, un tassó de llet i a dormir!

La nina encara rovellava la carn. Va començar a plorar.

—És que aquesta carn és molt dura…

—Menja! —començava a perdre la paciència

—Vull el papà…

Volia  el  pare.  Res  podia  calmar-la  en  aquestes 
circumstàncies. La seva part de mare sacrificada es farcia 
de  ràbia  en aquelles  ocasions.  No li  semblava  just  que 
l’home  absent  rebés  tota  l’admiració  dels  seus  fills  i 
precisament,  per  això,  per  la  seva  poca  presència. 
Arribava a casa com un Rei Mag, sempre amb qualque 
detall  que trobava a  la  feina,  ara el  fòssil  d’un cavallet 
marí,  ara  una  revista  estrangera  amb  fotografies 
espectaculars,  ara un llaütet  tallat a mà que li  regalava 
qualque company pescador. No era just que el seu paper, 
davant els nins, l’atorgàs aquella imatge benèfica, mentre 
ella,  la  que  realment  els  cuidava  i  els  educava,  fos  la 
bruixa del conte. Per què aqueixa nina no havia d’acabar 
de sopar ràpidament com el germà i deixar-la descansar a 
la fi?

La nina feia voltes a les costelles de xot dins el plat amb 
els ulls baixos. La observà. Era rodona i blanca, com una 
lluna  plena  i  els  seus  ulls  de  mel  espessa  sovint  la 
fitorejaven.  Hi  cabien  mil  preguntes  i  mil  retrets  dins 
aquells  ulls  de  només  cinc  anys.  Sabia  que  no 
s’entendrien  mai,  talment  com  sabia  que  s’estimarien 
amb intensitat, car eren ben iguals.
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Li  va  fer  una  clotellada.  Es  pegava  a  ella  mateixa,  en 
realitat  perquè  no  volia  que  la  nina  fos  com  ella, 
manipulable i sacrificada. Volia que ja des de ben petita 
es  rebel·làs  davant  l’abús.  Després  del  cop,  la  petita 
començà a plorar desconsoladament amb la boca oberta 
mostrant la bola de carn no empassada. Però no va fer res 
pus. La mare esperava una reacció, una valentia desitjada 
per a ella mateixa, però era ben clar que l’havia parida: no 
havia valentia activa als seus gens, només resistència, que 
potser també era un tipus de valentia però que ella no 
valorava. La nina no es va bellugar ni un centímetre de 
davant el plat fins que sentí el pare entrant per la porta 
del corral.

—Qui m’estima més? —cridà el pare, com de costum.

Normalment  el  germà  se  li  avançava,  a  l’hora  d’entrar 
dins els braços estesos del pare. A vegades perquè corria 
més, d’altres perquè la empenyia o li feia la traveta. Que 
la mare la mantingués aferrada a la cadira, justament el 
vespre que el germà ja dormia i que, per tant, ella podria 
ser  la  primera  en  gaudir  de  l’abraçada  del  pare,  la  va 
esverar. Es va revinclar en la cadira i començà a plorar 
més fort.

No va poder més i ella també començà a plorar. La seva 
boca pronuncià amargament:

—Estic  malalta  des  que  vas  néixer.  No  puc  més. 
M’acostaré a la mar i m’hi llançaré.

La nina deixà de plorar. Coincidí amb l’abraçada del pare 
i amb la seva veu amorosa que li deia:

—Petitona meva, ara vinc. Deixa que em renti les mans. 
Després et prepararé una tomatigueta talladeta a bocins 
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ben petitons i amb un poc d’oli la mesclarem amb la carn 
i ja veuràs què bona…

La nina singlotava. Era muda, però no pel consol del pare 
sinó per les paraules de la mare que, sense adonar-se’n, li 
farien voltes dins la boca durant molts d’anys, com una 
dura carn impossible d’empassar.
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