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Als meus fills, Alejandra i Hèctor, perquè 
aprenguen a conéixer-se i descobrisquen 

com d’excepcionals que són ja.

A tots els xiquets a qui els costa adaptar-
se, perquè es desprenguen de les pors i 

facen el seu propi camí.





«El que és més atroç de les coses dolentes de 
la gent dolenta és el silenci de la gent bona.»

«No deixes que muira el sol sense que hagen 
mort els teus rancors».

MAHATMA GANDHI
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No deixe de donar voltes a qui sóc. M’ho pregunte contí-
nuament, perquè durant un temps me’n vaig oblidar. Per això 
vaig començar a escriure la meua història. La veritat és que 
quan comences la teua història no saps molt bé quins aspec-
tes plantejar-hi. Per això vaig decidir començar pel principi. 
Era el més senzill. 

Vaig nàixer envoltada d’éssers estimats, a casa dels iaios, 
just a dalt del forn familiar. Allí tot feia bona olor de farina i de 
sucre. Tot era càlid. Tot era agradable.

Per a celebrar el meu naixement, les iaies van fer pastis-
sos d’ametla i rotlles d’anís. Eixos eren els meus preferits. Per 
l’olor, en trobava l’amagatall i assaboria tota la màgia amb 
què m’omplien el paladar. 

Sempre he sigut llépola. Però no amb una golafreria de qui 
devora un muntó de pastissos. No. M’agradava assaborir-los. 
Sentir com es desfeia la mantega mentre la ratlladura de llima 
perfumava la taula. I, fins i tot, podia imaginar què sentia ca-
dascú per l’expressió del rostre. En el fons, em considerava 
una miqueta psicòloga.

Des de molt menuda, la gent em contava les seues coses:
—Saps què m’ha passat hui, Naiara?
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—Ni idea. Com ho he d’endevinar si no m’ho contes?
—Resulta que en la peixateria…
I ací tenia una història. La de la veïna del cosí del fill d’Eva-

rist, el de la peixateria, que va comprar un lluç amb un didal 
dins, un didal que tots buscaven i que ningú va trobar fins 
que algú es va trencar una dent en un banquet molt especial. 
Per descomptat, aquesta versió s’allunyava un poc (bastant) 
de la que m’havien començat a contar.

—Conta, conta… —em demanaven els meus cosins menuts.
I, clar, jo continuava adornant més la realitat.
M’agradava escriure sobre el que passava al meu voltant. 

Això sí. Tenia facilitat per a canviar les coses i modificar tot 
allò que no m’agradava tant. Així, inventava personatges i 
llocs exòtics on viatjava de tant en tant. Sobretot, quan em 
sentia sola. Encara que això passava molt poques vegades.

En un poble, ja se sap: és impossible estar sol si no t’allu-
nyes al més alt de la muntanya. No val qualsevol lloc, per-
què fins i tot als camps més allunyats trobes algun veí aprofi-
tant l’hora de reg, fent la collita o donant menjar als animals. 
A les fonts, al safareig, al riu…, per totes bandes em troba-
va amb somriures i mirades familiars. El berenar al carrer, els 
jocs amb els cosins, la trobada amb els amics a la plaça… Tot 
fluïa com si aquell benestar durara per a sempre. Sols que lla-
vors no era conscient d’aquella harmonia. Tal vegada mai ho 
som o, encara pitjor, deixem passar la vida sense gaudir d’ins-
tants màgics que volen sense adonar-nos-en. Segur que molts 
adults desitjarien tindre un perfum fet d’eixos moments atre-
sorats per a impregnar-se de tant en tant amb unes gotes de 
la fragància d’instants feliços.

També fora del poble he passat molts bons moments. De 
fet, pensava que la ciutat era un lloc extraordinari, per allò 
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d’idealitzar tot el que no tenim a l’abast. No imaginava que la 
meua etapa allí seria tan diferent. Però no vull avançar esde-
veniments. És el que passa quan la ment té la temptació de 
botar d’un instant a l’altre. 

Torne a la diversió a la ciutat mentre encara vivíem al po-
ble, abans que traslladaren mon pare. El que més m’agrada-
va era anar al cinema, més fins i tot que la fira amb l’engan-
xós cotó de sucre i que el circ on, per moltes atraccions que 
hi haguera, sempre preferia els pallassos. Al poble teníem un 
cinema a l’aire lliure, amb cadires de fusta que calia reco-
llir corrents si començava a ploure. Res que poguera compa-
rar-se a les elegants sales on, arraulida en la còmoda butaca, 
m’oblidava per complet de qui era per a convertir-me en dife-
rents personatges. Cada vegada en un diferent. Era semblant 
al que passava amb els llibres, però d’altra manera. Dels lli-
bres m’agradava poder imaginar els personatges de la manera 
que jo volia. De totes maneres, era tal la fascinació que sentia 
per la pantalla gran que somiava (i encara es repeteix el som-
ni) que les façanes de les menudes cases del poble es trans-
formaven a la nit en pantalles gegants on es projectaven els 
últims èxits cinematogràfics.

A pesar de tot, al poble no necessitàvem massa per a pas-
sar-ho bé. En realitat, teníem una altra visió de les distracci-
ons que trobàvem a la ciutat. Per exemple, encara no hi havia 
fira amb roda (cosa que no m’importava perquè em marege 
bastant), sí que hi havia una fira medieval a la qual acudien 
persones de tot arreu i on tot el món es disfressava d’época. 
Fins i tot jo, que era bastant vergonyosa, em vaig disfressar 
una vegada de princesa medieval amb un vestit blau turquesa 
que va cosir la iaia. Altre cas era el del circ. Recorde l’expec-
tació de tots els xiquets quan l’algutzir va anunciar l’esdeveni-
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ment pels carrers. Un circ al poble! No es parlava d’una altra 
cosa. No hi va haver trapezistes, ni equilibristes, ni feres. Tan 
sols un pallasso i una cabra que es va escapar per les graderi-
es. Quines riallades! No vam trobar a faltar cap atracció. Més 
endavant vaig anar amb els pares a circs amb exhibicions que 
em van deixar bocabadada. Però, així i tot, l’única escena que 
em resta sempre en la memòria és la del pallasso i la cabra 
que van passar pel poble. 

Tampoc trobàvem a faltar un zoo, encara que allí hi hague-
ra animals diferents. Coneixíem els de les granges i els que 
vivien en les cases properes. I altre fet que ningú em podrà 
discutir: no hi ha res comparable amb les revetlles del meu 
poble. Totes les generacions ballen. N’és igual el ritme. Això 
sí que és gaudir de la vida! Ningú té sentit del ridícul. Jo balla-
va amb els pares, els iaios, els cosins, els companys de l’esco-
la. Tots érem una gran família.

Quan va nàixer la meua germana em vaig sentir una mi-
queta desconcertada. Jo tenia huit anys i m’havia acostumat 
a ser filla única. Alguns anticiparen que tindria gelosia abans 
o després. Vaig recordar el pronòstic i ho vaig aprofitar quan,
en la meua època d’enrabiades, tractaven de justificar el meu 
mal humor amb el patiment de la socorreguda gelosia. Com 
si eixe virus fóra contagiós i tot el veïnat el patira. Gelosia del 
veí per tindre un cotxe més gran, gelosia del germà per ser 
més simpàtic, gelosia de la núvia del veí del cotxe gran… No 
obstant això, encara que tot el món pensava el contrari, jo 
mai vaig tindre gelosia de la meua germana.

Sempre m’he preguntat la raó per la qual tirem la culpa als 
altres quan estem furiosos per alguna cosa o ens sentim acor-
ralats. En realitat, no m’ho he preguntat sempre. M’ho vaig 
preguntar quan ja era més major. Però açò és el que passa 
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quan repasses la teua vida: que totes les etapes es barregen 
una miqueta. De fet, de vegades pense que he somiat coses 
que conte, perquè encara imagine les iaies fent dolços el dia 
que vaig nàixer, com puc recordar-ho? Crec que quan ens ex-
pliquen tantes vegades les coses, es graven en la nostra me-
mòria com una cançoneta que s’encomana i que no vols obli-
dar perquè et fa bé.

Diuen que cal viure en el present, però a mi em fa bé recor-
dar. Em fa molt bé somiar. I escriure. També m’agrada pensar 
que cada pas que faig m’encamina al futur que vull. Però açò 
sembla que ho vaig oblidar en una etapa de la meua vida en 
què es va enfosquir tot el que m’importava. Amb prou faenes 
recordava qui havia sigut. No sabia qui era llavors. I, menys 
encara, era impossible saber en qui volia convertir-me.


