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És clar  que  jo  tenia  una mare,  però  una mena de mal 
estrany, desconegut,  l’amenaçava i no la deixava sortir de 
casa. Al menys això és el que jo creia. La realitat, però, era 
molt més terrible: Algú la volia matar.

Ella ho era tot per mi. Era qui em guaria l’esperit, qui em 
cantava cançons, qui em xiuxiuejava a l’oïda els mots que 
jo necessitava sentir, qui em llegia els contes abans d’anar 
a  dormir,  qui  em  mirava  i  reia,  qui  em  renyava  i 
redreçava, qui m’aixecava, qui m’estimava... Però jo... jo 
sí que podia sortir de casa i necessitava algú per fer-ho.

És per això que no sé ben be com, em vaig trobar anant 
del  braç  d’una  altra  mare.  Una  mare  diferent  que 
m’acompanyava a l’escola, al teatre, al cinema, a comprar, 
a passejar...  Al principi no ho entenia, desprès tampoc, 
però amb el temps m’hi vaig anar acostumant. D’alguna 
manera també me l’estimava jo aquesta mare, però quan 
arribava el vespre, em delia per estar amb la meva, amb la 
insubstituïble, amb la de veritat. No calia dir res, en tenia 
prou només en sentir la seva respiració, la seva presència.

L’altra mare,  sens dubte,  era  també molt  bona i  dolça, 
però a mi, això no em servia de consol. No era la meva 
mare  per  molt  que  algú  s’entossudís  en  que  ho  fos. 
Evidentment  també  em  cantava  cançonetes,  em  llegia 
contes, m’acaronava i em feia riure, però d’una manera 
diferent  a  la  que  jo  desitjava  i  necessitava.  Tenia  fills 
naturals i segurament sabia estimar com només les mares 
saben,  però  quan  ens  abraçàvem,  ho  fèiem  amb  certa 
distància, conscients de la carència inexplicable. El meu 
cor mai no em va permetre dir-li mare.

Poc  a  poc  em  vaig  anar  fent  gran  i  vaig  començar  a 
entendre alguna cosa. Vaig poder esbrinar que a la meva 
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mare de veritat, per enfonsar-la, li havien infligit tortures 
terribles. Més d’un fill havia caigut assassinat només per 
gosar caminar amb ella. Aquest passat, juntament amb el 
fet de no sortir, l’estava abocant irremeiablement a una 
depressió,  a  una  debilitat  perillosíssima.  Necessitava 
ajuda  urgentment,  i  els  meus  germans  i  jo  ens  varem 
començar  a  mobilitzar.  Érem  molts  i  l’estimàvem 
moltíssim, això ens va donar l’empenta que necessitàvem 
per començar el tractament.

El primer que havíem d’aconseguir, fos com fos, era que 
sortís  a  fora,  al  carrer.  Això,  i  només  això,  li  podria 
retornar la força. Al començament  ho fèiem per la porta 
del  darrera,  poca  estona  i  quasi  d’amagat.  Desprès,  a 
mida que les coses milloraren i  el  perill  va començar a 
remetre,  ho varem fer per la porta de davant, més estona 
i  amb  el  cap  ben  alt.  Calia  estar  alerta  i  mirar 
d’aconseguir que mica en mica pogués anar a tot arreu. 
La seva salut depenia d’això.

La meva mare és maca culta i elegant. A  hores d’ara, no 
és que gaudeixi de molt bona salut, però segueix  ben viva 
gràcies a la seva força i a la  perseverança de tots els fills. 
Tot i que encara no hem aconseguit que la deixin entrar a 
tot arreu, al menys ara comença a superar els complexos 
produïts pels maltractaments i surt al carrer sempre que 
vol.  El  risc  no  ha  desaparegut  i  cal  estar  a  l’aguait. 
Malauradament  troba  encara  alguns  individus  que 
l’amenacen, la menyspreen i l’intenten fer callar barrant-
li el pas. Ella procura no fer-los cas i seguir el seu camí. 
Les faltes de respecte, diu, són mostres d’ignorància.   

A pesar del  clar  desavantatge en el  que encara segueix 
estant la meva, les dues mares són amigues i molt sovint 
passegen, es diverteixen i s’emocionen juntes. Espero que 
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totes dues i totes les del món tinguin una llarga, lliure i 
bonica  vida,  i  que  cap  carallot  no  les  vulgui  fer 
desaparèixer ni emmudir mai. I, sobre tot, que ni elles ni 
els  seus  fills  caiguin  mai  més  en  el  parany  de 
l’enfrontament.

No sé si és important, però per qui ho vulgui saber, a la 
meva  mare  real  li  diuen  “Llengua  catalana”,  a  l’altra 
“Lengua castellana”. 

Salut i respecte. 

Montse
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