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Malestar que perdura



La Laura estava espantada. Quina setmana mes horrible! 
Com havia arribat a aquella situació? Es trobava asseguda 
al seient de darrera d’un taxi, havent pres una decisió que 
qualsevol  podia veure  que no la  portaria  enlloc.  Anava 
cap a Barcelona, que hi tenia una germana i un cunyat. 
Havia fugit de casa seva, on hi vivia amb el seu home que 
només  feia  dos  anys  que  s’hi  havia  casat.  No  havia 
explicat a ningú on anava, ni pares, ni germans, ni amics. 
Acabava de fer 20 anys. Com podia ser que tan jove es 
trobés en aquella situació?

Hem de recular molt enrere en el temps. La Laura havia 
nascut a finals dels anys cinquanta del segle XX, en una 
casa i una família que no li van agradar mai, al menys des 
que ella en pot tenir record. La casa, molt antiga, ben bé 
centenària, estava situada al bell mig d’una petita ciutat 
del nord-est de Catalunya. Era enorme. A la part de baix 
hi havia el negoci,  una carnisseria arran de carrer, a la 
part del darrera, la cuina i un gran menjador, on s’hi feia 
vida. Al primer pis, tres cambres i un lavabo i encara ens 
queda un segon pis, amb dues cambres més.

Quan  va  néixer  la  Laura  ja  eren  8  de  família:  la  iaia 
Mercè, la tia-àvia Ramona, la tieta Carme, el pare, que es 
deia Ramon, la mare Esperança, la seva germana Rosa i 
l’altra germana Margarita.

Ja de ben petita odiava aquella casa, que era tan diferent 
de  les  de  les  seves  amigues,  que considerava vivien en 
pisos o cases “normals”. Hi havia quantitat de coses que li 
xocaven. Per començar, per accedir-hi, no es feia per una 
porta on s’havia de tocar un timbre per entrar, com a la 
majoria  de  les  cases  de  les  seves  amigues  de  col·legi. 
Quan  en  convidava  alguna  li  feia  molta  ràbia  haver-li 
d’explicar.
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—Quan la teva mare t’acompanyi aquesta tarda a casa, no 
podreu  entrar  per  la  botiga,  perquè  encara  estarà 
tancada.

—Ah! Doncs com ho fem? Hem de trucar al timbre?

—No,  heu d’anar  a  l’entrada del  costat  de la  botiga,  hi 
veureu una porta petita amb un cordill, l’estires i entres 
cap dintre,  us  trobareu  a  la  botiga,  llavors  crideu:  “Ah 
Maria” i jo al sentir-te ja sortiré.

—Ostres! Que complicat que es poder entrar a casa teva!

Una altra de les coses que també se li feien insuportables, 
també  per  diferent,  era  que  cada  dia,  excepte  els 
diumenges,  es  menjava  carn  d’olla,  una  tradició  que 
s’havia fet  tota la vida.  Li  feia vergonya comentar-ho o 
que ho sabessin altres nenes. Amb una seva amiga, que 
vivia  al  mateix  barri  i  que  feien  el  camí  juntes  cap  a 
l’escola,  al  migdia  quan  es  trobaven  després  d’haver 
dinat, havien agafat el costum d’explicar-se el que havien 
menjat  aquell  dia.  Mai  deia  la  veritat,  s’inventava  els 
àpats que suposava que es feien a les altres cases.

La Laura dormia al primer pis, en una habitació interior, 
que havia de compartir amb la seva germana Margarita, 
comunicada a una altre habitació, per una finestra, també 
interior, amb la que hi dormien la iaia Mercè i  la tieta 
Carme.  El  que  en  podríem dir  el  bany,  era  una  petita 
habitació, molt estreta, partida pel mig per una porta, on 
primer trobaves el lavabo i després al final, el vàter. No hi 
havia dutxa, tothom es rentava com podia, per parts. A la 
planta baixa, al pati, també hi havia un altre vàter amb 
plat  de  dutxa  al  costat,  però  estava  espatllada  d’anys  i 
anys i no hi rajava ni una gota d’aigua.
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El  primer  que  es  llevava  era  el  pare,  que  ocupava  el 
lavabo  una  llarga  estona,  perquè  per  ell,  rentar-se  i 
afaitar-se era tot  un ritual,  de manera que tothom que 
tingués una necessitat i hagués de fer ús del vàter havia 
de  passar  com pogués  per  darrera  d’ell  per  aconseguir 
arribar-hi.

Despertava a la Laura, perquè es llevés, a la meitat del seu 
ritual d’afaitar-se.

—Laura, va, que es hora d’aixecar-se!

Ella l’obeïa instantàniament.

Començava a rentar-se la cara com podia, mentre el pare 
anava afaitant-se,  tots dos situats  en a penes un metre 
quadrat. De seguida li recriminava:

—Hauries  d’anar  en  samarreta  com  jo,  amb  el  pijama 
posat es impossible poder-se rentar bé.

La pobra nena, d’intimitat ben poca.

Però no acaba aquí la cosa. Mentrestant, passava la tieta 
amb  dificultat,  per  darrera  d’ells,  per  anar  a  buidar 
l’orinal que feia servir durant la nit. Quan ja havia sortit, 
passava  també per  darrera,  també amb gran  dificultat, 
perquè  era  ben  grossa,  la  iaia,  de  pressa,  perquè  se  li 
estava escapant el  pipí,  amb una pudor de no haver-se 
rentat en molts dies, que feia caure d’esquena.

—Bon dia... —deia mig rient, nerviosa.

Cada  dia,  la  Laura  trobava  més  insuportable  aquella 
família. Ja de ben petita, es passava estones, pensant com 
seria el dia que aconseguís viure lluny d’ells. Sempre s’hi 
havia  sentit  forastera.  Havia  nascut  quan  les  altres 
germanes  ja  tenien  13  i  12  anys.  No  era  una  nena 
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desitjada, i per acabar-ho d’adobar, tampoc no era el nen 
que aquella família, sobretot el pare, havia desitjat tota la 
vida.

Al seu pare li tenia por. En aquella casa es feia sempre el 
que ell deia, al menys davant seu. Era l’únic home i se’l 
havia de respectar, a ell i a les seves idees.

—Laura, on vas amb les sabates per dintre casa? Fes el 
favor  de  posar-te  immediatament  les  sabatilles  —deia 
aixecant la veu.

I la Laura esporuguida corria a posar-se-les.

Mai la volia veure amb els cabells deixats anar. Els havia 
de portar lligats i sobretot a la taula.

—Fes el  favor de posar-te  la diadema, no et  vull  veure 
menjar amb els cabells davant la cara!

Si  ell  decidia  que  un  diumenge  l’havia  d’acompanyar 
d’excursió, hi havia d’anar tan si volia com si no. Hi anava 
espantada,  no  sabia  què  dir-li,  ni  tampoc  gosava 
contestar-li  res  si  ell  li  preguntava alguna cosa.  El  que 
més ràbia li feia, era que tot i ser un home tan malcarat 
dins de casa,  nomes de posar un peu al carrer, amb el 
primer conegut que trobaven, de seguida es desfeia amb 
rialles i bromes.

—Hola! Bon dia! Va tot bé?

—Bon  dia!  Qui  és  aquesta  nena  tan  guapa  que 
t’acompanya? La teva filla?

—Noooo, és la meva germana petita, ha ha ha.

—El teu pare és l’home més simpàtic del món i sempre 
riu.
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Quina malicia  li  feia  aquella  frase  que sentia  a  dir  tan 
sovint. A casa sempre estava malcarat i malhumorat.

Tampoc s’acabava de sentir prou estimada per la mare. A 
part de no ser una filla desitjada, hagués volgut una nena 
rossa i  amb el  cabell  arrissat,  quan era  tot  el  contrari, 
morena i amb els cabells ben llisos. Li havien explicat que 
ja només amb pocs mesos, va portar-la a la perruqueria a 
fer-li  la  permanent,  per  poder  presumir  de  nena 
rinxolada.  Era poc afectuosa amb ella,  almenys fins on 
podia recordar.

Totes aquestes circumstàncies varen fer d’ella una nena 
esporuguida,  tímida  i  callada.  Va  ser  a  l'arribar  a  la 
pubertat i més tard l’adolescència, que es va produir un 
gran canvi en ella, que potser ja portava covant de molts 
anys. Es va convertir en una nena rebel, que només era 
feliç portant la contraria a tothom, tan a l’escola com a 
casa i actuant de manera ben contrària a com esperaven 
d’ella els adults que l’envoltaven.

El  primer  sorprès  era  el  pare,  acostumat  a  que  quan 
expressava  les  seves  opinions,  mai  ningú  li  portava  la 
contrària.  Us  podeu imaginar  com va  reaccionar,  quan 
aquella  nena  va  començar  a  opinar  per  ella  mateixa  i 
sempre amb arguments contraris a les seves proclames.

—Laura! —ella estava asseguda en una butaca llegint un 
llibre.

—Porta la cassola a la cuina, que ja he acabat i  la teva 
mare està rentant els plats!

—Els  homes  també  poden  anar  a  la  cuina,  no  està 
prohibit...
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—Vols deixar de dir bajanades! El què has de fer és obeir 
el que et diuen els grans!

* * *

Cap als 13 anys, un noi que treballava en un taller prop de 
casa seva, li va començar a anar al darrera.

Ella, que gairebé ningú no li feia cas, es va començar a 
sentir  important  per  algú.  Varen  començar  a  sortir  de 
tant en tant, aquell noi li  agradava, però tampoc sentia 
una gran entusiasme. Però l’estímul d’aquella relació va 
ser el fet, que de seguida que la seva família ho va saber, 
s’hi va posar en contra.

—Només  tens  13  anys,  no  pots  sortir  amb  un  noi  a 
aquesta edat,  no s’ha vist  mai.  Com a molt  he sentit  a 
parlar de noies que festejaven amb 16, però això es una 
bogeria, tothom malparlarà de tu! —s’exclamava la seva 
mare.

—Ja pots dir a aquest noi que us heu de deixar de veure 
immediatament! Només ets una criatura i ell ja en té 18! 
—Li cridava el seu pare.

Al  tenir  tothom  en  contra,  cada  vegada  es  va  anar 
acostant  més  al  seu  xicot,  en  Joan,  i  una  relació  que 
hagués pogut durar dos dies, es va anar fent més forta en 
el  temps,  es  varen continuar  veient  d’amagat.  El  fer  el 
contrari  del  que  els  seus  pares  i  la  societat  en general 
esperaven la feia sentir valenta.

Van passar uns anys, ella es va anar fent més gran i al 
adonar-se  que  no  hi  havia  maneres  que  s’avingués  a 
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raons, la seva família ho va anar acceptant, tot i que mai 
varen deixar de dir-li  el  que pensaven, sobretot la seva 
mare:

—Ets massa jove per lligar-te a un noi, tens edat de sortir 
amb amigues i divertir-te, ja tindràs temps més endavant 
d’embolicar-te.

Però el malestar que la Laura sentia d’haver de continuar 
vivint  en  aquella  família  que  no  li  agradava  gens, 
continuava,  cada  vegada  s’hi  sentia  més  malament,  en 
volia marxar. No tenia gaires opcions, en aquella època i 
sobretot als pobles, encara estava mal vist que marxessis 
de casa els pares, si no era per casar-te.

Així que la idea se li va anar posant al cap. La solució per 
marxar de casa i tenir una vida independent era casar-se 
amb en Joan. No va pensar massa en si se l’estimava o no, 
en si seria feliç amb ell o no. En un raconet del fons del 
seu  cor,  creia  que  si  la  vida  en  parella  no  funcionava, 
sempre  es  podria  separar,  en  aquells  anys  ja  se’n 
començava  a  sentir  parlar,  sobretot  ho  feia  la  gent 
famosa, la gent que sortia a les revistes del cor, tot i que 
no existia el divorci en aquells moments.

—Els conflictes que pugui tenir, ja els solucionaré quan 
arribin —pensava.

I s’hi va llençar. Excepte el seu xicot, que ja havia fet “la 
mili”  i  també  desitjava  casar-se,  més  aviat  tothom  li 
desaconsellava. Li deien el de sempre: —Ets massa jove, 
espera una mica més—.

Però la idea se li  havia posat entre cella i cella i  no va 
parar fins aconseguir-ho.
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* * *

Van passar dos anys.

Era  totalment  infeliç.  No  suportava  el  seu  home,  no 
estava bé amb ell.  Volia  marxar,  viure  sola,  lluny d’ell, 
conèixer altra gent,  trobar  relacions noves.  Amb ell  tot 
eren discussions ja des de bon començament. Volia fugir, 
viure la vida, la vida que vivien els altres, no la seva, que 
sempre havia pensat que era avorrida i trista. Fugir.

Què  podia  fer?  On  podia  anar?  No  tenia  recursos  per 
poder viure sola. A la casa dels pares no hi volia tornar de 
cap manera, tampoc l’haguessin acceptada, ells tenien la 
creença que el matrimoni era per sempre, no l’haguessin 
entès.

Un  dia,  després  d’una  discussió  bastant  forta  amb  en 
Joan, va decidir que sí, que marxaria.

Quina  solitud  aquell  matí  de  començament  d’estiu 
mentre anava fent les maletes, quina por. Què en seria de 
la seva vida? Què podia fer  una noia separada amb 20 
anys en aquells dies de 1978, en aquell poble?
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