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Com que  ha  estat  la  primera  rebel·lia  encara  he  fet  la 
idiota, però ja no me la pegaran més. Ni pensar-ho! Ja he 
aprés ben bé la lliçó! Ara me’n vaig a casa ma mare; em 
necessita,  pobra.  Ja  veus  quin  panorama,  jo,  amb 
seixanta-cinc  anys  i  els  dits  de  la  mà  dreta  trencats  i 
enguixats,  i  ella amb el seu xano-xano de noranta-tres, 
les dues més a soles que un jonc. I jo que si mare açò, i 
ella  que si  filla  allò;  i  jo  que si  anem ací,  i  ella  que si 
passegem per  allà;  i  a  cada  cosa  que  faig,  gràcies  filla 
amunt i gràcies filla avall... I veus, no em pesa gens, ma 
mare. Sí, és clar, és una obligació, però l’afecte que ens 
tenim ho guanya tot. Per contra, no puc evitar disgustar-
me de pensar en els nostres fills: ni s’han dignat a visitar-
me. Tu els has vist, jo tampoc. Quina figa estic feta! Una 
figa molla i ben molla! Ara, que això dels fills s’ha acabat, 
vaja  si  s’ha  acabat,  almenys  com  ha  sigut  fins  ara! 
Allargaré al màxim aquest teatre i ni una més, t’ho jure. 
Demà  mateix  me’n  vaig  a  l’agència  de  viatges  i  que 
m’envien a qualsevol lloc, com més lluny millor. Encara 
que pensant-ho bé, aniré quan passe l’agost. Sí, quan ho 
tinga més clar, no siga cosa que s’escampe la notícia i haja 
de donar explicacions a uns i altres. I si pot ser anar sola, 
millor,  res d’imsersos ni gent de la meua edat que sols 
parlen de malalties, de fills i de néts; estic que reglote de 
tanta cursileria. M’abelleix anar a Avinyó a casa Glòria i 
Paco, fa massa temps que no els veig. Quants moments 
bonics i durs vam viure junts! A voltes crec que tornar va 
ser una equivocació. Això de no ser ni d’ací ni d’allà... Sí, 
només  el  metge  em  diga  que  em  lleva  l’escaiola, 
desaparega el dolor i manege bé els dits, au! me'n vaig a 
França... Per cert, Pere, que mal em vaig fer! Que mal! No 
t’ho pots ni imaginar! Ja veus com sóc de burra. Valenta 
imbècil estic feta! Per no saber dir que no, he hagut de 
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posar els dits en una porta i trencar-me’ls! És gros això? 
Per no saber dir que no als meus propis fills, Déu meu. 
Has vist més poc trellat i més gran desgràcia! Vaig dir que 
havia sigut un accident, però m’ho vaig fer a postes. I saps 
per què, Pere? Saps per què? Perquè estic farta! Em fa 
vergonya dir-ho, però sé que tu m’entendràs; millor dit, 
ets l’únic que m’entendries, perquè després dels quinze 
anys que han passat des que em vas deixar viuda continue 
sense tenir  la suficient confiança amb ningú per parlar 
tan  obertament.  Quina  tristor  mare  meua!  Els  meus 
propis fills! I ací no podem dir que fills de gats, miau, no. 
Són  tan  diferents  a  nosaltres!  Tan  diferents,  que  no 
semblen  fills  nostres,  els  gànguils  roïns!  Com  si  els 
haguera criat un altre ventre i uns altres pits! Tu ja em 
vas  avisar  i  jo  no  volia  creure’t.  Em  pensava  que  es 
tractava de gelosia, però no, tenies raó; vaja si tenies raó! 
I cada vegada més. A mesura que he obert els ulls i  ha 
passat el temps, és a dir, després de quinze primaveres, 
quinze  estius,  quinze  tardors  i  quinze  hiverns  ben 
complits  sense  tu,  tan  sols  puc  ratificar-ho!  “Vés  amb 
compte, estan fent-se unes sangoneres!”, m’advertires. I 
tant, m’han tret la sang i la fel i tot el que han pogut! I jo 
una idiota per haver-me clavat en el seu fangar! Clar, al 
principi caus en el xantatge dels néts i d’ajudar els fills 
perquè els estimes més que a ningú, perquè et fa il·lusió, i 
després quan t’adones que són incapaços de regalar-te ni 
els mocs i que tenies un pa a l’ull, intentes surar i fugir, i  
ja  no  pots.  És  com  si  hagueres  caigut  en  unes  terres 
movedisses que van engolint-te i engolint-te sense poder 
reaccionar. Fixa't on he hagut d'arribar. Després de tants 
anys  fent  la  bleda  per  no  saber  plantar-los  cara,  se 
m’ocorre trencar-me els dits. Déu meu, perdona’m per ser 
tan pallús!  M’ha costat, però ho he aconseguit. Tu saps el 
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mal que em vaig fer? No sé com explicar-t’ho; quan és un 
accident  de  veritat,  fa  mal,  però  com  és  de  sobte  i 
inesperat, sembla una altra cosa. No és igual que posar 
els dits i lesionar-te tu mateix en gelat: així fa molt més 
mal encara. Ja sé que per a tu són beateries, però és com 
si el dolor vinguera carregat de mala consciència i pecat i 
es  fera  molt  més  intens...  Ara  que  ha  valgut  la  pena. 
Aquest  dolor  m’ha  marcat  la  fita,  vaja  que  me  l’ha 
marcada... Em resistia a creure-ho i convèncer-me, però 
ja saps, em fas mil i no tenen importància, si deixes de 
fer-ne una, hala! tot per terra, com si fores un drap brut. I 
és que si ho pense bé... El major, el filldeputa del nostre 
major, que no m’ha dit ni pruna dels dits, em telefona i en 
comptes de preguntar-me com em trobe o si necessite res, 
el molt sangonera em demana si amb l’altra mà no podria 
apanyar-me, que si no ells què faran. I com que li vaig 
contestar “escolta rei, és la mà dreta, me l’han enguixada i 
estic ben adolorida”, encara va i es cabreja. Vaig sentir-
me tan humiliada  i  la ràbia em rosegava tant, que  el vaig 
enviar a la merda i  li  vaig penjar el telèfon. I les nores 
igual, molt de repetir que  mala sort, que es millore; que 
mala sort, que es millore; però cap de les dues ha sigut 
capaç de preparar-me el dinar, anar a comprar, netejar 
res o dir-me si m’ajudaven a cuidar ma mare. Clar, com 
treballen! Com si foren les úniques d’aquest món que han 
treballat  mai.  Com si  la  resta  haguérem passat  la  vida 
rascant-nos  la  xona!  A  nosaltres  ens  diran  què  vol  dir 
treballar!  A  nosaltres,  que  vam  emigrar  a  França  i 
treballàvem més hores que un rellotge. A nosaltres, que 
no teníem res i a base de treballar com unes bèsties de 
càrrega, tenim quatre cèntims i un nivell de vida decent. 
Sort que els francesos em paguen la pensió, si no de què 
podria tirar avant amb comoditat?  Els ho van donar tot i 
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ara...  Uns  mantes  i  uns  malcriats,  això  és  el  que  són! 
Malcriats per mi, que he sigut una lloca tota la vida. Una 
lloca,  cap  de  suro.  Quina  burrera,  Déu  meu!  Ho  han 
tingut tot regalat i ho volen tot debades, els molt egoistes. 
No  tenen respecte  per  res  ni  per  ningú,  els  malparits! 
Encara me’n recorde dels últims dies de la teua malaltia... 
Toca, ho deixe  estar, no val  la pena, no vull encendre’m 
més la  sang!  No vull  encendre’m més la  sang i  la  tinc 
socarrada, perquè si és l’altre, si és el menut, exactament 
igual:  voltor i  sangonera.  Saps per què m’ha cridat per 
telèfon aquest matí? Per saber quan em llevaran l’escaiola 
i si podré anar a estiuar a la caseta com tots els anys. A 
estiuar, jo,  a la caseta, diu, tindrà barra! A estiuar ells! 
M’he de fer càrrec dels xiquets tot el dia, anar a comprar, 
fer  el  dinar,  escurar,  és  a  dir,  que  jo,  una  vella  plena 
d’alifacs i amb una mare per cuidar, he d’anar a hora horà 
i fer de criada per a tot, tot el dia i a tothora. Si a l’estiu és 
molt  pitjor que a  l’hivern!  Un abús,  Pere.  Un veritable 
abús i una explotació, que s’han acabat; i tant que s’han 
acabat.  Et voilà. C'est fini!  Ja està bé de fer la bajoca, no 
trobes! Clar, no volen llogar cap persona, val diners i ells 
no  s’ho  poden permetre,  diuen,  els  molt  pollosos.  Què 
collons que no s’ho poden permetre si es compren tots els 
capritxos que volen i  van i  vénen i  entren i  ixen on es 
dóna la gana?! Tindran la cara dura! Que sí, que amb els 
seus  diners  facen  el  que  vulguen,  però  que  em deixen 
tranquil·la! Ni tan sols han sigut capaços de tenir ni un 
detall  amb mi,  els molt  destarifats!  Això és el que més 
odie i el que més em dol, que em tracten com si fóra un 
gos a qui poden maltractar quan els done la gana. Ah, si, 
perdó, dic mentides. El dia del meu aniversari el major i 
la dona em van regalar una figureta d’aqueixes que en un 
xinés no passa de tres euros perquè la posara damunt de 
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la  televisió. I  el  menut i  la  dona,  un CD de la Pantoja; 
senyor, un CD de la Pantoja, quina creu! Però quan m’ha 
agradat  a  mi  la  copla andalusa?!  Damunt que són uns 
agarrats, són més coents que un all i uns desidiosos. Ni 
s’han preocupat mai de saber què m’agrada ni com sóc! 
Estic  segura que el  menut,  per no perdre  ni  un segon, 
degué comprar el disc en una gasolinera, total com era 
per a sa mare... La culpa és meua, Pere, tota meua! Vaig 
començar ajudant-los perquè havien de pagar la hipoteca 
i he acabat més farta que Mahoma de la  cansalà... Però 
per què no ho pensen abans de portar el tren de vida que 
porten?! Tu i jo si no teníem per a quatre no en gastaven 
set. Tu i jo vam començar rellogats i després quan vam fer 
l’arreplega,  vam  passar  anys  de  llogats  fins  que  vam 
decidir emigrar i solament així vam poder comprar el pis. 
Ara no,  ara sense feina o amb una feina de merda,  en 
comptes de ser modestos, volen viure per damunt de les 
seues possibilitats i  bufar en caldo gelat des del primer 
dia. Que se’n vagen on brama la tonyina els pixavins de la 
guitza!  I  clar,  com  que  vaig  ajudar  el  major,  quan  va 
arribar l’hora també vaig haver d’ajudar el menut, que els 
dos són iguals, que sóc la mare dels dos... I ja em veus a 
mi amb quatre verros menuts i quatre de majors, i porta 
els néts de matí a l’escola, i arreplega’ls al migdia, i fes-los 
el dinar, i dóna’ls de berenar, i compra, i porta’ls al metge 
si cal; i que si hui voldríem anar al cine, que si ens han 
convidat a sopar...,  i  jo més soca que soca dient que sí a 
tot, de nit, de dia i quan toca l’avemaria. I el que més em 
fot,  Pere,  el  que més em fot és que si  només hagueren 
tingut  una miqueta  de  mirament,  només  una  miqueta, 
però no. Sóc un zero a l'esquerra. I si no mira que em va 
passar. Ja saps que com no tenen mai temps de res i els 
fills van a la babalà, entre unes coses i altres, els nostres 
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néts,  Pere,  s’han convertit  en un parell  de  bròfecs  mal 
educats que espanten. De fet un dia que el Sergi, el més 
xicotet de tots, em va pegar un puntelló a la canyella i li 
vaig soltar un parell de bufetades, encara la teua nora li 
deia pobret, què t’ha fet la iaia? Tindrà barra! Ja veus, un 
energumen  que  és  capaç  de  pegar-li  un  puntelló  a  la 
canyella a la seua àvia i  que hauria d’haver-lo castigat, 
resulta que  és pobret. Per tot això, encara que em digues 
que sóc una animal, estic la mar de contenta d’haver-me 
trencat  els  dits.  I  encara  ho estaré  més  quan els  tinga 
curats,  quan deixaré ma mare amb la meua germana, i 
marxaré a Avinyó. Pere, la nostra generació s’ha convertit 
en  el  companatge  d’un  entrepà:  obligats  per  dalt  i 
explotats per baix, un matalàs per a uns i altres i, després 
de tota la vida fent d’esclau i xuplant-te la suor,  aquests 
governs  corruptes  i  balafiadors  no ens deixen ni  morir 
tranquils i amb dignitat. I això sí que és un crim, Pere, 
perquè  jo,  de  moment,  encara  puc  valdre’m,  però 
qualsevol  dia...  M’aborrone  només  de  pensar-ho! 
Malparits! Per això vull anar-me’n ben lluny i si no fóra 
per ma mare, no descartaria tornar a Avinyó a viure amb 
Paco  i  Glòria.  Saps,  Pere,  al  capdavall  els  amics,  els 
veritables amics, són els que compten... Vull anar-me’n i 
que se’m passe el disgust i la pena... Anar-me’n ben lluny 
i no dir res a ningú! S’ha acabat! No puc continuar fent la 
vista  grossa.  Mai  més!  He  perdut  amigues,  no  tinc 
intimitat  ni  vida  pròpia,  m’he  deixat  explotar...  S’ha 
acabat! Després de quinze anys fent la bacora, ja ho tenen 
bé, no trobes? Els enviaré una postal i quan tornaré, em 
dedicaré  a cuidar  ma mare, mirar els programes de ball 
de la televisió que tant m’agraden, fer dolços i convidar 
les amigues a berenar. Ah, i també m’apuntaré al curs de 
Pilates de la llar del pensionista, que m’han dit que hi ha 
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una monitora excel·lent. I faré excursions i caminaré la 
ruta del colesterol amb les amigues. Ja estic farta de fer la 
idiota, que sóc més idiota que feta a encàrrec!
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