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Encara recorde eixa sensació d’estrena. De nou. De començar. Les primeres nits me les vaig 
passar plorant. No sé si els meus pares m’escoltaven. No entenia perquè havíem de canviar 
de casa. No entenia on estava la gràcia. Ara ja no ho pense tant. De fet, ni ho pense. - M’hi he 
fet, se'n podria dir- Però, en aquells moments sentia que m’havien arrancat les arrels d’una 
grapada.

Teníem mobles actuals, triats per nosaltres - ja ho remarcava ma mare- i coordinats. No hi 
havia cap excés. No hi havia decoració de més. La justa. Lavabos reformats, cuina aprofitada 
i funcional i milers de plastiquets protectors que tatuaven tota la casa i que esperaven que els 
furgarem. Les ungles desfetes. I els ronyons, també. DESPRECINTAR

Encara recorde eixa sensació d’estar a ta casa sense ser-ho. D’estar forçada, com si fóra una 
estada temporal però, que internament n’era la definitiva. Ho féiem per ell. EL PIS

No és que fóra home de grans atreviments però, tenia il•lusió de tornar a sa casa. Les seues 
arrels, les seues vistes, els seus records. FONAMENTS. Era el cas contrari del que ens 
passava a nosaltres. O a mi. Però, ho féiem per ell.

 



La reforma es va fer eterna. I, en moltes ocasions, després d’innumerables converses amb els 
paletes, de pròrrogues amb el cap, un dia estàvem sopant - un poc artificialment, la veritat- 
en una cuina que ens acabàvem de presentar.

A ma casa, la de sempre, la que feia unes hores que havíem abandonat, sopàvem a deshores. 
Cadascú portava un horari, un ritme  i - segons el que quedara per a l’estiu- un menú. Però, 
era el nostre espectacle. Mon pare - que encara que fóra cuiner- rebufava despacienciat un 
casset replet de fideus sense més que acabava de traure del foc. S’asseia a la taula de la 
terrassa, encreuava les cames i entre glop i glop -no sé com no s'encenia la llengua- li 
comentava a ma mare com de remalament n’estaven a la faena. Que si no era per ell no 
traurien el servici, que si els productes no eren adequats, que quin valor, que feia més hores 
que un rellotge i que s’hauria de morir perquè posaren dos treballadors en el lloc que feia ell.

Ma mare, per contra, preparava el sopar per a nosaltres. No eixíem del pa i peixet. Si entràreu 
un moment a la cuina i dedicàreu un temps veuríeu com no tardaríeu tant. Si no em feu un 
menú, un dia no trobareu sopar, deia. El que no trobava mai era el torcamans. L’heu vist? 
Escridassava. Totes les nits igual. Totes les nits mon pare se’l posava de corbata mentre feia 
el concertet amb els fideus. Apreta i engul. Glup, glup.
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A vegades pense que he desaprofitat a mon pare. Que no m’he portat bé. Xocàvem molt. Tu 
tens el mateix geni d’espardenya que jo, per això sempre estem així. Però, anem amb la 
veritat per davant. Tu eres com jo: directa. L'altre dia em vaig fer una truita i per primera 
vegada, em va eixir d'un bloc. De fet, n'estava tan orgullosa que la vaig retratar. Vaig pensar 
en ell.

Amb l’esclat de les xarxes socials, tinc la galeria del mòbil farcida de totes les coses especials 
que faig i em trobe. Tots els mòbils que he tingut han mort de sobrepés fotogràfic. També  tinc 
fotos d'ell i del que feia. A vegades, les passe per damunt ràpid perquè no vull veure'l i altres, 
únicament vull mirar-lo. Li busque els ulls, intente recordar el riure, el color de la veu, el seu 
xeeei ja està bé. A vegades, pense què em diria. Què em diria en certes coses que he viscut, 
que m'han passat i que no he sabut enfrontar. Em fixe en el context, què feia, què estaria dient 
perquè el captaren així amb la boca oberta i somrient. En els petits detalls. En els petits detalls 
que abans no veus.

La veritat que sóc un -poc- desastre quan xape la cuina. Però, pense que és temporal. Vaja, 
que és a cosa feta. Ho confesse: sóc còmoda. Me'n penedisc de no haver-me posat al seu 
costat mentre inventava mossos i delícies. A la cuina, com moltes altres disciplines perquè 
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triomfe, li has de posar veritat i cor. Supose que és escoltar-la i encara no m'he dignat a 
parar-li l'orella. Però, tot arriba.

Conserve -com un tresor- blocs d'ell amb centenars de receptes, mesures i “a ulls” de coques, 
arrossos i plats de cullera. Mon pare és que no sabia cuinar per a quatre. Ni per a deu. Recorde 
comentar amb les amigues mentre tornava de classe, la paradeta que tindria a taula i a la cuina 
perquè mon pare lliurava i era a casa. Ara ho tire en falta. M'agradaria veure aquella 
escampada. Aquell galliner. Abans ho criticava i ara, mira. Mut. Supose que ens passarà a tots 
quan se'n van les persones que volem.

Li encantava fer mandonguilles. En feia tantes que les avorríem. Ni en dues carmanyoles li 
cabien. Supose que li relaxaria fer els pilots. Segons ma mare li eixien massa apretades. Li 
havia de posar més pa i ell, entre casquera i casquera, li deia que ma mare sabia més que ell 
que portava més de 30 anys entre fogons. En realitat, li agradava preparar de tot.

No tenia cap tatuatge de tinta. Però, de cremats, un fum. Si tanque els ulls, podria dir que els 
recorde -quasi- tots. Un a la panxa, prop del melic, un altre allargat per l'altura del colze i una 
ungla atrofiada. Era remirat als àpats però, un poc arreu per ell. S'aprimava i engreixava sense 
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pensar-ho. La panxa és de la cervesa. Me la deixe una temporada i torne a la 48, no patiu. 
Pantalons en teníem -i tenim- de totes les mides. Això sí, sabates en tenia tres: les d'estar per 
casa, les Paredes i les dels casaments. Punt i final. Punt i feliç. No necessitava més.

Amb la família, reunions a taula i formatar ordinadors en tenia prou. Sempre deia que si 
tornara a nàixer, haguera estudiat informàtica, que ara no ho feia perquè l'agafava vell. La 
veritat, és que en sabia un fum. Encara no m'explique com aconseguia descarregar-se 
programes impossibles - i cars, eh!- Vosaltres us ho agafeu a casquera però no tots ho 
aconsegueixen fer. Sense saber anglés. Malguare vites que pronunciava ell.
 
El dia que em van telefonar per a cobrir la meua primera substitució fora de casa, quan va 
tornar de treballar, em va dir, no patisques que el papa t'acompanya. He demanat el dia. Mai, 
mai, n'havia sol•licitat cap. Ni quan van operar a la meua germana. Crec que va ser una de les 
paus més grans que he sentit. No li ho vaig dir mai amb paraules. Però, per a mi va significar 
molt. No n'estava sola. ERA AMB ELL.

Durant el viatge cap a Catalunya, sobrevolaven sobre nosaltres milers d'estornells. N'estaven 
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de canvi, com nosaltres. Va ser la primera vegada que vaig escoltar eixa paraula. 
ESTORNELLS. Era novembre, dissabte de vesprada i ens n'anàvem a l'aventura per a trobar 
algun pis decent on poder viure uns mesos. Recorde veure'l content al volant perquè era la 
meua primera faena oficial. Ara no comences a agafar-te classes de repàs, que et conec. -És 
que no sé dir que no- No, papa, no. Sabia que no n'estava contenta. Que no volia anar-hi. Per 
un costat, n'era conscient de la situació: hi havia de passar per ahí però, m'espantava la 
rapidesa d'anar a un lloc, sense conéixer a ningú, sense estar preparada mentalment. Li 
llevava pes a l'assumpte i em contava anècdotes de quan ell va estudiar a Alcoi. Tots hem 
passat per ahí, deia. La Sopa Prisa que es feia ell de mala manera, els viatges amb el bus i les 
bones experiències que m'emportaria d'estar en un lloc nou, treballant i sense els pares.

Que diu que li poses dos quilos de tomaca. (..) Sí. (..) No, no. Papa, que diu que si amb dos 
quilos en té suficient. (...) Sí, sí, que en tens suficient, que ara quan pare de conduir et pega 
un toc. (...) No, no massa contenta. Crec que és un mes. (...) Sí, sí, és turístic. Ja. (...) Papa, 
que després et torna a telefonar Hijo que no sap si tomaca i alguna cosa més. Mon pare de 
renom era el Papi. I, amb eixe mot, podràs imaginar que de germans extraoficials en tenia -i 
tinc- un fum pel món. L'origen de tot va començar, com moltes vegades passa amb tot, de 
broma. En fi. Pares, mares, germans i germanes entre fogons.
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Ens va atendre una dona que li deien Pilar, de cella pintada i cabell astorat que únicament 
volia aprofitar-se de nosaltres. I nosaltres d'ella. El pis n'estava molt bé. Nou, el típic per a 
emmagatzemar a turistes, amb mil llits amagats i a l'altra punta del cor de la ciutat. Per no 
haver-hi, no hi havia ni veins. Un edifici buit. BUIT. Intenta no agafar l'ascensor, no siga que 
et quedes tancada i a veure qui ve a per tu. Vam sopar paté. Pa i paté. Pa' que més.

A l'endemà, després de veure-li la panxa d'embarassada a la meua titular, em va caure el món 
damunt. Va, que tu eres valenta. A poc a poc, que després del dos va el tres. La veritat, que 
fer la classe era el de menys. Em feia gràcia que els nous companys -els meus primers de fet- 
em miraren amb ulls "de pobra xica joveneta que se la menjaran a classe". Si vols que entrem 
amb tu... No, no cal, gràcies. Mon pare se'n va anar a omplir-me la nevera i mentre, servidora 
amb el pantaló esguellat -no hi havia un altre dia per a badar-se entre les cuixes- feia la seua 
primera classe oficial amb la directora i secretari d'oïents a l'aula. No fóra que la xica  
joveneta necessitara auxili. Ara em ric de recordar-ho. No em coneixien, aix.

Vam dinar en un italià. Crec que era la primera vegada que ho féiem els dos junts.  Soles. Vam 
demanar tot el que li va apetir. Estava feliç. Igual que no sabia cuinar per a quatre, tampoc 
tenia control per a tastar nous plats. Si t'apeteix, demana-ho. Ja saps que al papa tot li agrada. 
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li agrada. Va ser en certa manera, el nostre comiat. Tranquil•lament i amb escolta.

Si hi ha una imatge lletja que tinc a la memòria és quan se'n va haver d'anar dilluns a la 
matinada del pis. Jo suportava les ganes de plorar - perquè sóc així- i ell em deia que no em 
posara trista, que passaria prompte i que el divendres ja podria tornar a casa. Recorde el tro 
sec de la porta als nassos, la mar de llàgrimes i el silenci del pis al bescoll. Per a mi, encara 
que després vam estar un parell de caps de setmana junts, eixe va ser el nostre comiat. L'adéu 
per sempre a la persona que ha viscut amb tu durant tant temps, que has tingut de referent i 
que se n'ha hagut d'anar ràpid i sense avisar. Amb el temps penses que no es pot dir tot, que 
sempre s'han de quedar coses a mitges perquè la vida es presenta així.

Mon pare va ingressar a l'UCI un diumenge de matinada mentre jo dormia -sense patir i amb 
el mòbil en silenci- a Tarragona. Era el primer cap de setmana que descansava de la carretera 
i va passar això. No sé si haguera canviat molt que haguera estat al poble. És el que intente 
dir-me. És el que intente creure.

Encara no sé què vaig fer, com vaig gestionar quan vaig veure la vintena de telefonades que 
tenia al mòbil vora les nou. Qui és el iaio?/ No, el papa/ Però, ha mort?/ Està molt greu. 
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Baixa’n.

Baixa’n. 

Se me va parar el temps.

MON PARE.

Crec que mai havia estat tan nerviosa. Hi ha parts d'eixe matí que ni recorde. Sé que vaig 
pegar un salt del llit, em vaig ensabonar el cabell de mala manera amb mig cos dins la 
banyera -ara ho pense i ni què fora la cosa més vital de totes. Seria el nervi. - i d'un grapada 
amb les perxes i tot- vaig agafar "roba". Vaig telefonar a Marc, un company de faena i li vaig 
demanar que per favor em baixara cap a València. També vaig enviar àudios a la gent que 
volia que després mai vaig tornar a escoltar.

Recorde entrar a l'hospital i veure'm mil ulls. Mil ulls que no sabien què dir-me. Jo tampoc. 
Recorde veure a ma mare. Recorde veure a la meua germana. Recorde esperar a unes cadires 
de color butà per a veure'l. Recorde no saber què fer. Ni què dir. Ni què pensar.

9



Mai m’havia parat a olorar l’hospital. Ara, si em concentre, podria tindre eixa sensació dins 
del nas. Peücs, bata i rentada de mans. Box 10. Ma mare i la meua germana ja hi havien 
entrat. Dins de tot el patiment, dins de tota la tristor veia a ma mare tranquil•la perquè ja, per 
fi, hi estava amb elles.

No sabria com descriure què em va passar pel cos quan el vaig veure. Nu. Quiet. Entubat. No 
era ell. NO ERA ELL.

Mon pare.

No parlava. No ens mirava. No-podia-fer-res. No era ell. No, no era ell.

Ma mare li deia que jo ja havia arribat. I l'acaronava. I el besava. I li agafava la mà. Mai hi 
havia vist a ma mare així. La meua germana tenia els ulls enfonsats i la mirada perduda. Era 
ella qui havia estat a casa quan va li agafar la parada. Besa’m, besa al papa, que sé que me'n 
vaig. Aquell dia em van contar com hi havia passat i ja mai més he tornat a preguntar pels 
detalls.
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Va ser una de les setmanes més lentes que he viscut. No dormíem. No menjàvem. No vivíem. 
Ens allargàvem al llit juntes. Abraçades. Mudes. Però, amb el pensament accelerat. El 
pronòstic no era gens bo. Si n'eixia, romandria en un llit de per vida. Totes sabíem quina 
haguera estat la seua opinió. I és la que va ser.

Recorde centenars de persones fent-me besades. Fugint-me la mirada. Sense saber què 
dir-me. Recorde els nucs a la gola. La nit eterna i sofà de cuir.

Per a mi, va ser pitjor eixe tràngol que quan la metgessa ens va donar la notícia. En certa 
manera, l'esperava. Volia eixe fi. Mon pare no era un home de llit. Massa gent, poc espai i tots 
volent-te tractar.

Em va parèixer ridícul -o exòtic, no sabria com dir-te- entrar a una sala a triar un taüt. Jo. 
Filla de. En eixos moments que no saps ni què fer. De roure, fusta natural, sense, amb creu. 
I jo què sé. Ens assesorava una dona d'ungles vermelles i llarguíssimes que fingia cara 
d’afectada. A mi em feia riure. Era molt patètica. La típica persona que vol fer creure el que 
no és. Vam haver de triar les flors, barallar-nos perquè el missatge no fóra amb la llengua 
oficial del país - encara que todo el mundo lo escribe así- l'horari i un fum de paperassa més. 
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Quin rotllo morir-se.
Encara recorde eixa sensació d’entrar a casa i no escoltar res. SILENCI. De buscar els seus 
sorolls. De tindre una cuina morta. MORTA. Ordenada. De nevera buida i ràdio apagada. 
APAGADA. SILENCIOSA.
De nou. Havíem de començar de nou. Les primeres nits me les vaig passar plorant. No sé si 
ma mare m’escoltava. No entenia perquè te n'havies d'haver anat així. No entenia on estava 
la gràcia. Sé que tots un dia tindrem una dona d’ungles vermelles que fingirà cara d’afectada 
per nosaltres. Que morirem un dia. Perquè tots ho farem. Ho sé. Però, em fa ràbia que haja 
passat així. No he deixat de pensar-ho. No he deixat de pensar-te.

M’haguera agradat preguntar-te moltes coses, saber què hagueres fet tu en certs casos, com 
hagueres actuat. Però, en certa manera sé, note la teua resposta. Tinc por un dia de no 
recordar-te, sé que arribarà, de no recordar-te al complet. De perdre detalls pel camí. Per això 
t’escric, per això vull somiar-te. Vine, queda’t més nits. Deixa que t’abrace, que t’olore, que 
et note la calor de la pell. Deixa’t que et senta, que et veja, que et conte, deixa’t estar. Deixa’t 
estar un poc més. Encara que siga als somnis. Encara que siga per poc temps. Deixa’m 
dir-te… fins després.
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