
“ LES DONES”

PÀGINES VISCUDES

Estic molt orgullosa de ser dona. Em pregunto per què? Doncs em sento molt 

realitzada, primer ets filla, després muller, mare, que és l’orgull més gran 

del món i finalment àvia.

Un dia ens vam reunir unes quantes dones, totes passàvem dels setanta i em 

van fer sentir com una psicòloga sense ser-ho perquè totes m’explicaven la 

seva infantesa i la seva joventut. 

Érem petites quan es va acabar la guerra. Moltes ho vam passar malament, 

ja sigui per la pèrdua dels pares o un ser estimat.

Una em deia - jo de joveneta vaig ser feliç però ara veig que es feien coses 

que en el temps que vivim no són normals. No ens tractaven igual a  tots els 

germans; a casa meva de set germans, jo era l’única noia. Estava convençuda 

i amb tota naturalitat i sense cap engruna de rancúnia , que com que jo era 

la nena, havia de fer les feines de la casa i ells no. Havia de tornar a casa a 

les nou i ells no. A mi com que era la nena no em van dir  si volia estudiar i a 



ells si ...  però en el fons ens tractaven igual. Aquest interès que els nois 

estudiessin, les noies no calia, venia de generacions.

Una altra m’explicava – pel que fa al sexe no sabíem res. Ningú no em va 

explicar res, ni la mare ni cap mossèn ... La meva ignorància era absoluta i 

em penso que de la manera que ara sento explicar les coses vaig tenir una 

sexualitat una mica reprimida. Pocs dies abans de casar-nos el meu xicot va 

comprar un llibre que es deia “ Vida sexual sana” i ens el vam emportar de 

viatge de nuvis. Fa riure una mica però és veritat. 

Érem més feliços en aquell temps que ara? Jo em penso que si. Vam passar 

una joventut sense cap caprici però rient i gaudint, i qualsevulla cosa ens 

feia gràcia. Als pobles, de molt petites ja anàvem el diumenge a ballar. Això 

sí, havies d’esperar que els nois t’ho demanessin. Si t’agradava un noi, no et 

tocava altre remei que esperar-te.

Una vegada vàrem passejar per la  platja un noi  i  jo,  i  ens fèiem quatre 

manyagues. Tot d’una es va apropar la parella de la Guàrdia Civil i ens va dir 

– “ Muy bonito, ya se lo diré a tu padre”.

Les dones de la nostra reunió em deien - què et sembla, tu que tens setanta 

anys i ets la més jove de la colla, tornaries a la nostra joventut? Jo els vaig 

contestar que no,  que quan era jove ho vaig passar molt malament.  A la 



guerra vaig perdre el pare, i la mare al cap de deu anys. !! Quina tristor em 

va quedar!!

S’ha avançat tant ens aquests anys, valoro molt aquest benestar. La vida ha 

canviat molt. Pregunto a les companyes què us sembla a vosaltres? – Una em 

contesta, jo trobo que en aquell temps rèiem  per qualsevulla cosa i jugant al 

carrer ens ho passàvem molt bé.

Ara no tenen temps de jugar ni d’estudiar- això diuen ells, però de veure la 

televisió i de jugar a la play-station i companyia, d’això si que tenen temps, i 

després les notes van com van.

Dins al matrimoni, totes vam coincidir que ens havia anat bé, que havíem 

sigut molt felices, que els marits dins les seves rareses, havíem sigut unes 

bones persones i casualment totes hem pogut celebrar les noces d’or.

Una  em  deia-  “  de  les  dones  d’avui  no  n’envejo  res,  no  m’agrada  tanta 

llibertat. Ara les nenes de catorze anys ja surten per la nit, i la seva família 

han d’anar a buscar-les a la “ quinta pampa”, a altes hores de la nit. Tu ho 

trobes maco això? Saps que enyoro jo d’aquell  temps? Doncs, la pau i la 

tranquil·litat;  ens  deixàvem  la  porta  oberta  i  el  “sereno”  ens  deia:  -  “ 



Tanqueu la porta”. Però no entrava mai ningú. I anava a dalt del terrat, i 

prenia el sol, sense tancar la porta. I ara tanques i barres amb set panys i 

t’entren, i  vas pel carrer i t’estiren el bossa. Jo a la meva manera  vaig 

gaudir molt la meva joventut.

Una  altra  companya  explicava-  El  meu  pare  estava  exiliat,  era  molt 

catalanista i la família de la meva mare era molt de dretes. Als meus pares, 

el meu xicot els agradava molt com a persona, però no pensava com ells. No 

obstant això, va entrar a la família molt bé. La meva àvia no deixava de 

reconèixer que el meu pare havia marxat i havia deixat la seva filla amb 

dues nenes. – No tinc cap record de quan va marxar. Com que era petita, 

aviat me’n vaig oblidar. La mare sempre me’n parlava d’ell. Passaven els anys, 

jo al ser més gran l’escrivia i amb molta il·lusió l’esperava i un dia va arribar 

però l’alegria no va durar gaire perquè va venir malalt i es va morir.

Bé, amigues, em penso que és millor que ens oblidem de la nostra joventut i 

pensem en el dia d’avui: gaudint, fent activitats, anant a concerts i passant-

ho bé.


