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Falses utopies 

 Mare, tinc fred. La manta és molt prima i ja som al solstici d’hivern, les nits són fredes 

i l’únic que ens ajuda a tirar endavant és el foc que esclata dins nostre, per les ganes de 

passar la nit, el dia, la guerra. Tantes flames que ens envolten i cap ens abriga. Em tapo 

les orelles, potser així aconsegueixo dormir. Sempre fan el soroll de nit, com si no 

volguessin que sortís la lluna i l’amaguessin sobre aquella capa de fum. A vegades, 

quan plou i sortim a netejar-nos, aconsegueixo veure les estrelles i penso si algun dia 

podria arribar a ser com elles. Tan boniques, tan brillants, tan per sobre dels núvols. 

Sempre fa el mateix i em cansa haver-ho de repetir cada dia. No recorda apagar la 

calefacció quan surt de casa i quan arribo jo, m’haig de posar el pijama d’estiu. Estic 

enfadada, la Marta m’havia promès que m’acompanyaria al concert d’avui a la nit i al 

final m’ha dit que no podia. Quina ràbia. Diuen que és aquella música que no saps com 

però mires el cel i tens la sensació que pots volar.  Desitjava tant que el soroll m’envaís 

la nit. Em dutxo i agafo alguna cosa per sopar. Espero al sofà que arribi el meu pare de 

treballar. Però ja és tard i sense voler-ho em quedo adormida. 

Mare, tinc gana. Sento que la panxa em tremola, potser té por a no aconseguir menjar. 

És escàs i encara més l’aigua. La mare m’ha dit que quan tot acabi m’aconseguirà una 

mica de xocolata. Com desitjo aquest dia, però mai arriba. Els dies passen ràpids, però 

es fan eterns quan la set no et deixa ni caminar. Avui ens traslladen a un altre 

campament i tinc l’esperança que allà ja no es respirarà aquesta tristor i por que veig 

cada dia als ulls de la mare. M’agafa la mà i jo li agafo al meu germà petit. Em sento 

segura al seu costat, sé que ho donaria tot per mi. Sé que s’aguantaria les llàgrimes al 

moment més trist per no veure-la plorar. Què fa més mal que veure plorar una mare? 

Sé que em donaria el seu últim tros de pa només per poder veure’m córrer, només per 

un petit somriure. 

M’he posat el vestit vermell, el més bonic que tinc, i aquelles sabates tan maques amb 

el taló tan alt. Avui vaig a dinar amb el pare. Fa temps que no feia res amb ell. Potser 

ha vist que el trobava a faltar. El restaurant és molt elegant. Uns plats tan plens de 

menjar que no me’l puc acabar tot, i em veig obligada a deixar-ho. El pare em mira, vull 

dir-li com de feliç que em fan aquests petits detalls, però el seu mòbil es posa a sonar: 

“Ho sento petita, la feina; ja saps que és important. Trucaré a un taxi perquè et torni a 

casa. M’ho he passat molt bé. T’estimo”. Agafa el maletí, em fa un petó al front i se’n 

va. Una llàgrima em cau però me l’eixugo abans que ningú la pugui veure. Em sento 

sola.   

Mare, tinc por. Com gotes de pluja exploten prop de mi. El meu germà es posa a plorar 

i la meva mare l’abraça, sense deixar-me anar de la mà. Em poso a cantar. Intento 

ofegar amb música la por que m’envaeix el cos, el cor. Obro els ulls i ja és de dia. 

Sembla que els crits se’ls ha emportat el vent i ara només es senten les fulles volant 
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enmig de totes les runes. Surto a fora. Els peus descalços es planyen sobre aquella 

pedra cremant pel sol i plena de cendres. No queda res. Però tothom s’esforça per 

reconstruir-ho tot. Estem fets per no deixar mai de lluitar. La meva gent m’ho 

demostra. Ningú es rendeix. S’ajuden. Es fan passar la por. Han vingut uns quants 

periodistes amb càmeres i micròfons. Mai havia vist una càmera com aquella. Em 

quedo mirant el periodista, va ben vestit i porta l’embolcall d’una xocolatina a la 

butxaca. Les dues mirades es creuen i ell se’m queda mirant. S’apropa a mi i s’ajup. Em 

dóna la xocolata i em demana que expliqui al món com he estat de valenta.   

Baixo del cotxe. El taxista em xiuxiueja un adéu imperceptible. Pujo a casa, avui també 

estic sola. Sé que la feina és important i que gràcies a aquesta puc tenir tot el que tinc, 

però a vegades sento que em falta allò imprescindible en qualsevol vida. Una mica 

d’amor. Amor de pare, amor de família.  Amor que et transmeti seguretat, felicitat, 

llibertat. Em sento molt petita en aquest món ple de gegants. Necessito algú que em 

digui quan faig malament les coses i m’ajudi a rectificar-les. Voldria tenir algú que em 

donés la mà quan tingui por i que em prometi que tot sortirà bé. Ho donaria tot per 

tenir a algú així. M’estiro al sofà i obro la televisió. Fan el telenotícies. La guerra, una 

nena de 7 anys, la Shinma; “podeu pensar que sóc una nena pobra, per la roba o la 

casa que tinc, però sóc la nena més rica del món”. Diu agafant la seva mare amb una 

mà i amb una xocolatina a l’altra.  

Sóc la nena més rica del món perquè tot i no tenir, i desitjar un trosset de pa cada dia, 

sé que tots aquells que en llencen, mai sabran quin és el plaer, ni la felicitat que fan els 

petits detalls. Petits detalls que fan grans somriures en veure que avui podràs menjar 

alguna cosa per sopar. El detall d’una nina, que crea una explosió d’idees a la meva 

imaginació. El detall de veure que cada dia continues envoltat de tots aquells que més 

estimes. Perquè tot i el poc que tinc, ho accepto, sóc feliç. 

“Perquè tot i el poc que tinc, ho accepto, sóc feliç.” La respecto, l’admiro, l’envejo. 


