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Capítol 1
L’ACCIDENT

No sé si en recordaré bé la història perquè fa un any, 
més o menys, que va passar, i un any en la vida d’una xi-
queta és moltíssim de temps. Sí que recorde que era dis-
sabte, el dia de visitar la iaia. I que era primavera, perquè 
la vesprada es va fer molt llarga, com si no haguera d’ar-
ribar la nit. Ens arreglàvem per a eixir. Els pares em dei-
xaven a casa de la iaia, un pis antic del centre de la ciu-
tat, i se n’anaven al cinema, com cada dissabte. A pesar 
de les meues protestes, m’havien posat un vestit amb un 
llaç a l’esquena i unes sabates amb les puntes massa es-
tretes que em martiritzaven els peus. Estava desitjant arri-
bar a casa de la iaia per a descalçar-me, com feia sempre.

—Aloma, pentina’t bé —em recordava la mare.
És que a mi se m’oblida pentinar-me per darrere, on 

no hi veig... i, a més, porte els cabells curts. El que sí que 
m’hi mire és el serrell: me l’unte amb gomina, després 
amb els dits repartisc bé els cabells pel front i em mire 
de cara i de perfil fins que considere que ha quedat per-
fecte.

Encara estava al bany quan sonà el telèfon. El va aga-
far el pare. Al principi no deia res, semblava que escolta-
va el contestador automàtic, però això justament alarmà 
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la mare perquè nosaltres no tenim contestador: el pare el 
va desconnectar perquè no el molestaren amb assump-
tes de la feina, que ja passa tot el dia a l’empresa.

—Lluís, què passa? —preguntà Maria, ma mare.
Després d’uns segons de silenci, el pare va contestar:
—És de l’hospital... Han atropellat ma mare.
En escoltar eixes paraules del pare, trasmudat, em vaig 

quedar quieta enfront de l’espill sense saber què fer. El 
serrell em queia damunt dels ulls, tes i brillant. De segui-
da, la imatge de l’espill va començar a fer-se borrosa. Les 
llàgrimes se m’escaparen dels ulls sense voler. Moriria la 
iaia?

—Han dit que no és greu, només té una cama trenca-
da, però clar, amb eixa edat... —explicava el pare men-
tre pujàvem al cotxe.

Jo mai no he estat en un hospital... bé, quan vaig nài-
xer. Havia vist moltes vegades la pel·lícula dels meus 
primers moments de vida. Semblava un pollet acabadet 
d’eixir de l’ou, amb els cabells apegalosos, les parpelles 
unflades, les manetes estirant-se amb moviments grapo-
ners. En les imatges també es veu la iaia, encara que sem-
bla més jove. És natural, perquè feia ja molt de temps 
d’això. Si no fóra per les gravacions, creuria que la ia-
ia sempre ha sigut velleta. Ara ja tinc deu anys. El cos ha 
començat a transformar-se. No faig més que créixer, això 
diu la mare. Els pantalons m’arriben als turmells, els cal-
cetins es foraden per la punta... Ah! Em dic Aloma per-
què així ho va voler la iaia. És el nom d’una germana se-
ua que va morir de xiqueta. Abans, en les famílies hi ha-
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via diversos germans; ara, quasi tots som fills únics. Jo 
tinc por a la mort encara que em diguen que els morts 
van al cel. Per això no vull que la iaia Nela muira, perquè 
això del cel no ho acabe d’entendre i, sobretot, és que, 
segons m’han dit, d’allí no es torna. Jo abrace la iaia i li 
demane que no muira, però ella em contesta que un dia 
serà tan velleta que se n’haurà d’anar, que és llei de vi-
da. Quan un adult diu «és llei de vida», significa que t’has 
d’aguantar. En fi, que no sé què pensar.

Eixe dissabte a la vesprada, els pares no van anar al 
cinema: vam estar en l’hospital mirant la cama escaiola-
da de la iaia. Ella estava de bon humor: «Adolorida, però 
contenta d’estar encara viva», digué. Quan els pares van 
eixir de l’habitació per a parlar amb el metge, vaig seu-
re a la voreta del llit amb molta cura. La iaia em va do-
nar permís per a llevar-me les sabates i pujar les cames al 
costat de les seues.

—Conta’m com ha passat —li vaig demanar.
—Doncs veuràs, anava jo tan tranquil·la a comprar ei-

xos pastissets que t’agraden, atenta al semàfor, que es-
tava en verd, per cert. Comence a creuar i, de sobte, em 
veig tirada en terra…

—Pobra iaia! —vaig dir, plorosa mentre l’abraçava.
—No, si no em vaig adonar de res. El xic que anava 

amb la bicicleta sí que s’esglaià. Al principi em va sem-
blar una xica, perquè portava cua, però quan m’agafà al 
braç per a clavar-me en un taxi, vaig comprendre que era 
home, un xic fort...

—I, després?
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—Després… em van tombar en una llitera, i al quirò-
fan. Jo repetia: «Telefonen al meu fill», pensant en l’ensurt 
que vos emportaríeu si no em trobàveu a casa.

—Pobreta iaia —repetia jo amb desconsol.
Quan els pares van tornar de parlar amb el metge, en-

cara que em van trobar descalça i ajaguda en el llit amb 
la iaia, no van tindre ganes de bonegar-me. Arrufaven les 
celles, amb gest de preocupació.

—Acomiada’t de la iaia —van dir—. Ha de descansar.
La iaia els mirava sense atrevir-se a preguntar. Em va 

paréixer més fràgil que mai, amb els ossets fins, el cabell 
desordenat, els dits dels peus sobreeixint de l’escaiola, 
deformats, unflats.

—T’estime molt, iaia —li vaig dir a l’orella després de 
fer-li un beset.

—I jo, bonica —em va somriure.
Encara era de dia quan vam tornar a casa. Els tres sem-

blàvem atordits: els pares, sense pel·lícula i jo, sense la 
iaia. Vaig agafar un llibre de poemes i em vaig tombar en 
el sofà fins que em vaig adormir. De sobte, entrà per la 
finestra del menjador una arna batent les ales grisenques, 
va revolotejar sobre la làmpada atreta pel feix de llum i, 
finalment, es posà a la paret. Jo havia tancat el llibre i in-
tentava memoritzar uns versos per al recital de final de 
curs. En la cuina, els pares parlaven en veu baixeta, però 
els sentia discutir. No és que es barallaren, és que tracta-
ven un assumpte molt important: què fer amb la iaia du-
rant el període de convalescència. Feia anys que vivia so-
la, des que va morir el iaio, «Fermí el bo», com li deia ella. 





12 La iaia Nela

Però ara no podia valdre’s, necessitava una atenció con-
tínua, segons deien els pares.

L’arna inicià de nou el vol. Jo la seguia amb els ulls re-
petint els primers versos del poema. La conversació en-
tre els pares semblava que havia acabat.

—Li ho diràs tu, que eres el fill.
Em vaig alçar del sofà per a perseguir l’arna. Vaig acon-

seguir espantar-la, però en comptes d’eixir per la fines-
tra, va entrar en la cuina.

—Què fareu amb la iaia? —hi vaig intervindre.
—La iaia anirà a una residència.
—A un asil? —vaig cridar.
—No és un asil, és com un hotel on t’ho fan tot i, a més, 

et cuiden unes infermeres —va contestar el pare.
—Però la iaia no voldrà, ella sempre diu que prefereix 

morir que anar a un asil.
—Que no és un asil, xiqueta! —digué la mare—. I 

aquesta conversa s’ha acabat. Al llit!
Me’n vaig anar a l’habitació roja de ràbia i apretant la 

mandíbula per a no plorar.
Els pares, quan es queden sense arguments, t’envien a 

l’habitació i prou. Em vaig enfurismar. Mai havia imagi-
nat que la iaia poguera viure en un lloc que no fóra sa ca-
sa de sempre, amb eixa olor particular a guisat casolà i a 
fusta noble. No consentiria que la portaren a un asil! Vin-
dria a casa nostra, amb nosaltres, perquè jo poguera lle-
gir-li una novel·la mentre ella es recuperava.
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Em vaig gitar disgustada. Em girava cap a un costat i 
cap a l’altre, nerviosa, agitada, sense poder agafar el son. 
Pensava que havia de salvar la iaia, però no sabia com. 
Això és el pitjor de ser xicoteta, que encara no saps res 
de la vida i hi ha moltes coses que no pots decidir.


