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 -Mama, alça el peu un poc...Bé, ara l’altre...Ja està! 

 -Ix! Ja em les puge jo a soles. 

 Ell aixeca el cap i ix del bany. Ella, mig plorant, es puja les bragues. Ara 

seu al tamboret de plàstic ample que li van comprar fa uns mesos i continua 

vestint-se. Es col·loca el sostenidor i intenta tancar els mollets de l’esquena, 

però segueix sent impossible. Està rabiosa, avergonyida, indefensa...El seu fill 

(un home!) acaba de veure-la nueta i l’ha llavat les seues parts més íntimes, 

que no ha vist mai ningú (excepte el seu home i la comare que li va atendre 

als parts, a sa casa de sempre). Ella solament voldria oblidar el que acaba de 

passar al bany, però ha de demanar la seua ajuda de nou. 

 -Entra!- escolta el fill. I entra. I li corda el sostenidor. 

 -Ix ja!- i ell ix. 

 Al moment ix ella amb el caminador, queixant-se de dolor a cada pas. Li 

fan mal tots els ossos del cos. Si estàs en silenci, pots escoltar perfectament 
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com sonen, com xoquen els uns amb els altres. Pas a pas, arriba per fi al seu 

racó del sofà de dues places que comparteix amb el gos que, de seguida la veu 

seure, puja i es gita al seu costat. Ella li acarona, feliç de veure com algú vol 

estar prop d’ella i valora la seua estima... 

 A la tauleta redona ja té preparat el desdejuni: descafeïnat amb llet ( a 

la temperatura justa) i set galetes Maria. Al costat, un platet amb la medicació 

que ha tret el fill del pastiller que li prepara acuradament cada diumenge de 

vesprada, mentre la mare mira “Viva la vida” a màxim volum, a la Tele 5. Ja se 

les sap de memòria: Seguril, Nolotil, Yantil, Memantina, Quetiapina, Omepra-

zol, Acfol, Serc i Atarax. Aquestes són les dels matins, perquè a migdia i de nit 

en té altres. I açò, cada dia. 

 De la nit al matí, el fill s’ha convertit en un reclús a sa casa, com la ma-

joria de ciutadans d’aquest món i, a més, li ha tocat encarregar-se de la mare, 

una dona de 87 anys, de la que mai havia hagut de preocupar-se perquè per a 

això estaven les filles que anaven de vesprada i de nit, i la xica que anava pels 

matins, no?  

 Jaume té 52 anys i 2 fills. Fa 15 anys es va divorciar i va haver de tornar 

a casa de la mare, la Conxeta. Ella el va acollir i va intentar fer-li la vida més 

agradable: llavar roba, cuinar, fer compra, netejar, planxar, portar els nets a 

l’escola... Ell soles havia de preocupar-se de la seua feina.  

 Entre els 72 i els 86 anys, la  Conxeta va poder amb tot, també amb el 

càncer del seu home i la seua mort. Però l’estiu després de complir els 86 

anys, les cames li van fallar i van decidir que no podien anar més enllà que del 

sofà al bany. La seua vida es va veure reduïda als 37 m2 que li havien quedat 

de la seua casa de tres plantes; casa que havia sigut de la seua mare, i abans 

de la seua iaia... El Jaume va fer una gran reforma en la casa familiar quan es 

va separar, i la planta baixa va quedar pels seus pares, així, deia ell, ja no ha-

vien de pujar escales mai més. Una habitació, un bany i cuina-menjador; això 

era sa casa ara. Això sí, al bany tenia la llavadora i l’assecadora. Estava clar 
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qui s’havia d’ocupar de tot...I així va ser...fins fa any i mig. Reunió familiar 

d’urgència: era necessària una ajuda externa a la família pels matins; i les fi-

lles (no el fill, que era el que vivia amb ella) s’encarregarien de les vesprades i 

les nits.  

El Jaume no era conscient que la mare ja no el serviria més, però eixe 14 

de març de 2020 ja ho va ser plenament. Es van quedar a soles, serien 24 ho-

res junts, ell no eixiria a treballar perquè no tenia un treball considerat essen-

cial, ningú entraria a casa perquè no estava permés, una germana era persona 

de risc per un càncer patit feia poc temps, altres dos tenien horaris complicats 

a les fàbriques i l’altra germana havia duplicat el treball telemàtic i tenia 3 fills 

menuts a càrrec...Se li presentava una situació complicada i tenia dues op-

cions: o es desesperava o enfrontava la realitat. Va mirar a la mare i  ho va 

decidir. Agafà el telèfon i va fer una videoconferència amb les seues tres ger-

manes a la vegada: 

 -Tinc uns quants dubtes, a veure si m’ajudeu. Quina medicació es pren? 

Quina roba és la que duu més còmoda? On estan els papers del metge i la do-

cumentació? On guarda els llençols? On té la roba interior que més usa? Com li 

agrada que la llaven? Quina camisa prefereix per a dormir? Com vol que li 

col·loquen les coses en la tauleta de nit? Com...? 

 Tantes coses necessàries, i ell sense adonar-se de tot açò l’últim any i 

mig...I recorda com ella sí que sabia quin dinar li agrada més a ell i als seus 

fills, també sabia on guardar la roba dels tres, quins llençols preferien... I tam-

bé recorda, amb gratitud cap a les seues germanes, que fins aquesta setmana 

s’ha trobat el plat ple en la taula, a migdia i de nit, la roba neta, la nevera ple-

na...i la mare atesa. 

 Ara era el moment de tornar bé per bé, s’encarregaria de sa mare. Ser 

home no podia ser un impediment. No tenia ell dos braços, dues cames i dues 

mans igual que les seues germanes? Solament quedava convéncer a la 
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Conxeta que ara les coses havien de ser així, i que la cura dels pares no hauria 

de ser un problema de gènere, sinó de voluntat i estima. 

 Renta els plats del desdejuni de la mare i li diu: 

 -Mare, juguem al xinxon? 

 -Sí, fill, com m’agrada jugar-hi! 

 


