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Des que havia nascut, cap al començament de la dècada 
dels anys setanta del segle XX, l’Emelina havia viscut en 
un  país  al  nord-oest  d’Amèrica  del  Sud  que  té  la  seva 
costa  banyada  per  l’oceà  Pacífic.  Ara,  dona  adulta,  es 
caracteritzava  per  ser  molt  treballadora,  emprenedora, 
nadiua i habitant de l’Equador, concretament d’un poble 
de la província de Guayas.

Vivia a uns quilòmetres de Guayaquil i la seva monòtona 
vida  freqüentava  la  rutina  d’anar  a  treballar  en  una 
extensa  plantació  de  cafè,  com  hagués  pogut  ésser  de 
cotó, blat de moro, bananes, cacau o… Hi dedicava unes 
deu hores del dia que li donaven dret a cobrar diàriament 
uns vuit dòlars americans. Amb aquests guanys i el poc 
sou  que  guanyava  el  seu  marit,  en  Marcelo,  vivien 
modestament amb els seus quatre fills.

Era  una  adolescent  quan  es  va  casar  i  molt  jove  va 
infantar la seva primera criatura, una nena. Als vint anys 
ja fruïa de la parelleta. Als trenta, comptava amb una noia 
i  tres  nois,  un  futur  difícil  per  endavant  i  una  decisió 
pensada  fil  per  randa  i  que  anava  prenent  forma  de 
comiat temporal. El marit barrinava, pam a pam, la idea 
d’anar sol a Catalunya a fer fortuna.

El  dia  del  comiat  va  arribar,  no  va  ser  bufar  i  fer 
ampolles,  però en aquella  separació clarejava la  il·lusió 
d’una bona vellesa per al matrimoni.

L’Emelina,  en  l’absència  del  seu  espòs,  omplia  la 
distància  fent  volar  coloms,  treballant,  tenint  cura dels 
seus fills i fent catequesi a alguns nens en la parròquia del 
seu  poble.  La  llunyania  del  seu  marit  no  li  resultava 
senzilla,  perquè  sempre  havia  estat  molt  considerat  i 
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afectuós amb ella i havien format una parella, en general, 
ben avinguda.

El  Marcelo  va  aconseguir  feina  en  el  món  de  la 
construcció. Per telèfon li explicava que havia trobat un 
cap molt legal, bona persona, que li parlava en català i si 
no  l’entenia  del  tot  li  donava  un cop  de  mà fent-li  les 
explicacions  en  castellà;  la  informava  que  se  sentia 
còmode  en  aquest  nou  entorn,  però,  evidentment,  els 
trobava  molt  a  faltar;  també  la  posava  al  dia  quan  li 
comentava que la vida en el poble muntanyenc on vivia 
era  molt  diferent  a  aquella  que  ell  estava  avesat  i  que 
enyorava molt els menjars que ella li feia.

L’esposa esperava amb delit les trucades del seu marit, a 
qui  enyorava  desmesuradament,  i  en  rebre-les  es 
reconfortava anímicament, era com si entrés aire fresc a 
la seva vida quotidiana.

Després de tres anys en aquesta situació i veient que els 
diners  que  li  enviava  eren  força  escassos,  l’Emelina  va 
començar  a  estranyar-se i  va donar forma a la  idea de 
parlar amb els seus fills i manifestar-los la seva voluntat 
d’anar a Catalunya amb el seu espòs, trobar feina i tornar 
tots dos a casa en un parell d’anys, havent aconseguit el 
seu propòsit de millorar l’economia familiar. Quan els ho 
va comunicar, els va costar acceptar-ho, sobretot al més 
petit que comptava quatre anys. Gairebé no coneixia ni 
recordava el pare i ara marxava la mare! Quin daltabaix! 
Els dos fills grans se’n feien càrrec i ho entenien. La noia 
era administrativa en una empresa. El noi treballava de 
camioner,  es  dedicava  al  transport  de  pollastres. 
L’adolescent, un xicot de dotze anys, havia de continuar 
estudiant per obrir-se camí en la vida i li va costar fer-se 
càrrec de la decisió de la seva mare, però amb els dies ho 
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va  comprendre  i  no  li  va  quedar  cap  altra  opció  que 
admetre  el  valent  propòsit  de  la  seva  amorosa 
progenitora.

Tot decidit, l’Emelina havia de passar a l’acció, per tant, 
havia de comprar el bitllet de l’avió. Volar li feia pànic i 
hauria d’invertir més de deu hores per arribar a lloc! Per 
acabar-ho  d’adobar  no  només  hauria  d’agafar  un  avió, 
sinó dos perquè calia fer un enllaç a Madrid per arribar a 
Barcelona  i,  finalment,  ja  no  l’esporuguia  gens,  havia 
d’agafar l’autobús fins al poble de destí. Sens dubte, tenia 
una llarga  i apassionant aventura en marxa.

El  gran  pas  ja  estava  fet.  Superada  la  prova  del 
desplaçament es va retrobar, plena d’emoció, amb el seu 
estimat  marit,  però…  el  retrobament  va  ser  insòlit  i 
l’entusiasme va durar  escadussers segons.  Va descobrir 
que el Marcelo compartia el petit pis amb una altra dona, 
una boliviana!

Estava desencoratjada, enganyada i se sentia traïda. Es va 
comunicar  amb els  seus  dos  germans  que  sortosament 
vivien en el  mateix  poble.  La van aixoplugar en aquest 
terratrèmol emocional que li tocava viure, però, malgrat 
tot, va creure habitar en un infern.

De sobte, va comprendre el perquè de no arribar gaires 
diners  a  l’Equador!  El  seu  cap  era  un  batibull 
desenfrenat.  Havia  deixat  els  seus  quatre  fills!  Havia 
agafat més d’un avió! I tot, per què? Perquè un poca-solta 
li  havia  aixecat  la  camisa  i  s’havia  desprès  dels  euros 
guanyats  passant-s’ho  d’allò  més  bé,  mentre  els  seus 
familiars els trobaven a faltar, a ell i als euros convertits 
en dòlars! Tant patir per res! Ja era veritat allò que deien 
del marit ben lligat i al sac! No se’n sabia avenir, estava 
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convençuda  que  el  Marcelo  li  hauria  estat  fidel,  que 
ingènua havia estat!

L’Emelina va obrir els ulls, es va encoratjar i al cap d’una 
setmana va decidir que s’havia de guanyar amorosament 
el seu marit, que se l’havia de tornar a fer seu. Va optar 
per posar fil a l’agulla sense perdre més temps.

Era una persona força creient i el mossèn de la parròquia 
de la vila la va ajudar a conduir aquest trasbals pel camí 
correcte. No va ser fàcil. Havia de vèncer la batalla al seu 
primer pensament: engegar-ho tot a rodar i tornar al seu 
país! El capellà li va dir que això era un acte covard, havia 
de lluitar i si estimava el marit… recuperar-lo!

La  boliviana  era  de  pronòstic,  d’aquelles  que  juguen 
males  passades,  però  l’Emelina  no  defallia  en  el  seu 
objectiu. Va trobar feina en la cuina d’un restaurant, on 
només tenia festa un dia a la setmana, els dilluns, i on el 
súmmum de la feina eren els  dijous amb les  delicioses 
paelles que cuinava la mestressa del local. Va aprendre a 
preparar les salses, les amanides, les postres… no estava 
gaire  ben  pagat,  però…  de  seguida  que  va  cobrar,  va 
enviar el seu primer sou als quatre nois i els va exigir de 
comprar  una  rentadora  per  alleugerir  les  tasques 
domèstiques  a  la  seva  filla  ja  que  encara  que  els  seus 
germans li donaven un cop de mà, ella era qui portava el 
pes majoritari de les tasques de la llar.

Les següents setmanes, no tot van ser flors i violes, ni de 
bon tros els dies van ser de color de rosa. Calia fer els 
possibles per foragitar la boliviana que planejava com un 
voltor  afamat  i  trucava  insistentment  al  mòbil  del 
Marcelo,  qui  sovint,  de  l’ensurt  i  garratibat,  inventava 
excuses per entabanar la seva amorosa dona que feia els 
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ulls  grossos,  malgrat  no  poder  aclucar  els  ulls  durant 
moltes nits.

Aquella pocavergonya i llenguallarga no se’n cansava mai, 
fins i tot se les va enginyar per saber el número de mòbil 
de  l’Emelina  i,  quan  sabia  que  ella  era  al  treball,  la 
telefonava i  l’atabalava explicant-li  les amoretes amb el 
Marcelo  o,  simplement,  la  mortificava.  Aquells  dies  va 
tenir  el  suport  moral  de  la  mestressa  del  restaurant 
pirinenc que tot sovint li deia que no s’amoïnés i no en fes 
cas, ja arribaria un dia que la mala pècora se’n cansaria.

L’angoixa  era  feixuga.  Va  decidir  no  fer  cap  disbarat  i 
amb  paciència  portar  les  aigües  al  seu  molí  amb 
moixaines,  carícies  i  afecte  perquè,  senzillament, 
s’estimava el seu home, com ella deia.

Intentava no fer-ne un gra massa, no perdre els estreps i 
miraculosament no posar-se cap pedra al fetge, sobretot 
quan parlava pel mòbil amb els seus benvolguts fills, però 
mai  abaixava  la  guàrdia,  com si  fos  un  eficient  Mosso 
d’Esquadra i permanentment hagués d’estar a l’aguait.

En la distància, els seus fills grans agraïen l’esforç de la 
mare,  a  qui  donaven  tot  el  seu  suport,  perquè  ells 
desitjaven els pares ben avinguts i  tots dos de retorn a 
casa el més aviat possible.

Va passar el temps. El sector de la construcció rebia la 
crisi econòmica i el període de bonança es desfeia com un 
castell  de focs  artificials,  l’arc  de sant  Martí  on s’havia 
emmarcat, un bon grapat d’anys, es difuminava com per 
art d’encanteri i amb ell la majoria de la gent que en vivia. 
Al  Marcelo,  li  va  tocar  el  rebre.  Va  haver  de  plegar  i 
acollir-se a l’atur com molts altres companys, pocs es van 
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salvar que no els toqués el crostó perquè la situació no 
estava per tirar coets.

Mentrestant  la  boliviana continuava essent un corc,  no 
perdia  ni  les  seves  forces  ni  tampoc  les  ocasions  per 
continuar  conquerint  l’home  inexpugnable,  el  Marcelo, 
però la tasca li resultava extraordinàriament complicada 
perquè  la  seva  adversària,  l’Emelina,  treia  coratge 
absolutament de tot arreu i no perdia l’oremus.

Va passar mig any, tot i  que en Marcelo va posar bona 
voluntat i esforços a trobar un altre lloc de treball no en 
va trobar cap i va haver de marxar al seu país, l’Equador, 
amb la cua entre cames, perquè la seva dona, l’Emelina, 
deia  que  els  diners  eren  els  diners  i  calia  aprofitar  i 
mantenir la feina en el restaurant on ella treballava per 
tal de poder reunir els dòlars imprescindibles per acabar 
de pagar el pis que havien comprat a la ciutat, el terreny 
que havien adquirit al poble i el camió de propietat per al 
transport  de  pollastres,  així  el  seu  fill  podria  ésser 
autònom i  tindria  un futur  més digne.  També rumiava 
donar veus per a aconseguir fer tasques domèstiques en 
alguna llar,  i  així aprofitar els dilluns als matins i a les 
tardes que no anava al restaurant per tenir una mica més 
d’ingressos.

Dona assenyada, treballadora i estalviadora va fer tocar el 
dos al seu marit amb la ferma i convençuda promesa que 
ella tornaria a l’Equador en un any aproximadament o pel 
cap alt en dos.

Ambdós se les sabien totes, ja que el Marcelo tenia dret a 
seguir  cobrant  l’atur  encara  que  hagués  marxat  al  seu 
país.  Ara,  l’Emelina  era  qui  disposava  dels  diners 
guanyats en terres pirinenques i els enviava a la seva filla 
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perquè fes l’ingrés al banc; al Marcelo, no els hi enviaria 
pas, no fos cas que… no volia ni somiar-ho! ja l’havia fet 
patir prou quan els papers estaven invertits!

Al  llarg  dels  mesos  les  afectuoses  telefonades  hi  eren 
presents, l’ombra de la boliviana va anar desapareixent i, 
tot  esperant  el  moment  del  retrobament  familiar,  el 
marit, afectuosament, s’exclamava que ara no el vigilava 
un Mosso d’Esquadra,  sinó quatre,  els  seus  benvolguts 
fills!
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