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Dicotomia de mare i  filla

- És iguaaaaal.- Amb aquell to que ja denota cansament. 

- No, no és igual! T'hi serà a tu! 

- Però què més et dóna? Són professionals! 

- Que no mama, que no. Que m'has enredat,  joder. Que com sigui un senyor, per molt bon 

doctor que sigui, me'n vaig. I ja que tant igual t'és, que et toqui a tu el xirri . 

- Cristina! Vols no dir aquestes coses tant alt, siusplau? - El siusplau no sonava gens a petició, 

estava clar. Era més aviat una amenaça que pretenia la dissimulació, tot i que estava ben lluny 

d'aconseguir-la. Tota la sala d'espera les estava mirant -amb aquelles mirades que pretenen  la 

dissimulació i estan ben lluny de fregar-la-. Eren a la sala d'espera - un habitacle quadrat, unes 

quantes files de cadires semi-ocupades i  diferents cartells a les parets recomanant l'ús  dels 

preservatius, la vacuna contra el càncer d'úter, les revisions mamàries i la menja de calci durant 

l'embaràs. Per la Cristina era la primera visita al ginecòleg i, per la seva mare, una de ben 

especial: sentia una barreja d'orgull i nostàlgia en veure-la ja tan gran -ja tan dona-,  i s'hauria 

sentit privilegiada de poder-la acompanyar si no fos perquè aquella dèria, que fins aleshores li 

havia semblat fins i tot graciosa, començava a fastiguejar-la. De fet, no fou la discussió el que la 

molestà,  sinó una petita declaració gairebé imperceptible que la noia féu mirant a una altra 

banda. 

- Més ens hagués valgut quedar-nos amb les alcavotes...

Ni tan sols va provar de fer aquelles tres respiracions tranquil·litzadores: va saltar de cop. I en 

aquest cas ja ni es va plantejar un intent de dissimulació. 

-  Com? Ho deus  dir  de  broma,  no?  Alcavotes...donasses  venc-cremetes-per-la-vagina-i-les-

galtones i maquillatges per tractar la salut de les teves trompes de fal·lopi... Després de tants 

avenços, tornem enrere, som-hi.

-  No,  no, no tot  el  que penso i  que no és el  que tu penses és broma. Tinc idees pròpies, 

GRÀCIES! I eren ben sàvies...i eren dones! Tants avenços, tants avenços... a què diem avenços?

I, aquí, una fugaç mirada d'incredulitat. 
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- Gràcies a Déu que l'àvia ja no hi és, quin disgust si et sentís dir això...Tants anys de lluita per 

la igualtat...

- Igualtat...l'àvia es va passar la vida volent tenir penis, mama!

Aquí s'havia passat, i ho sabia. Cap de les dues no va saber què dir. Es van quedar mirant-se, 

una d'elles buscant el com demanar perdó i, l'altra, reprimint-se les llàgrimes. I, quan aquestes ja 

no es podien refrenar més, es va aixecar i se'n va anar. 

--------------

Mare

Malcriada!  Desagraïda!  Què havia fet  malament? La mare s'havia passat  la  vida lluitant,  

lluitant amb totes les seves forces per tenir un lloc en aquest maleït món d'homes. Per fer-se  

valer per sobre els estereotips i el cos, per enderrocar el patriarcat endèmic d'aquesta merdosa 

societat.  Oh,  com havia  lluitat!  I  com li  havia  passat  aquests  ideals  a  ella...!  Malcriada,  

desagraïda!  Ja sortia de la clínica i,  encegada, es dirigia directe dos carrers enllà, on havia 

aparcat.  I enlloc de recollir els fruits, donar gràcies per les oportunitats que li havien obert i  

seguir la lluita heretada...au! Li surt masclista, la nana! Il·lusa! Alcavotes...la bona medicina 

pels homes, apa! I les dones a una altra òrbita, la dels maquillatges i els amors. Què carai 

havia fet malament? Massa fàcil, ho havia tingut. Si hagués anat a una escola franquista on 

l'haguessin obligat a fer labores del hogar...o potser és que no havia tastat mai la desigualtat,  

per això deia aquestes bestieses. Pujà al cotxe. Un bon cop de porta. I arrencà. No, i tant que 

l'havia tastada! Perquè quant quedava per fer, encara! Que no ho veia? Com era víctima de les 

imposicions de bellesa?  Conduïa gairebé per inèrcia.  Que no escoltava, quan parlaven dels  

percentatges de directius, o de les dones acomiadades per estar embarassades? Semàfor verd, 

un pas zebra. Lluny estaven, encara! Quanta lluita de quedava. POM. Alguna cosa havia xocat 

contra el cotxe. No...ALGÚ havia xocat contra el cotxe. 

Cristina

La veia marxar, allunyar-se. Li havia fet mal, i ho sabia. I li sabia greu. Però encara sentia ràbia. 

Se sentia atrapada entre l'amor i  l'orgull;  no volia decebre aquelles dones a qui admirava i 

estimava, però no, no hi estava sempre d'acord. Tenia fred. Volia marxar. Volia allunyar-se més 
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o volia anar a buscar-la, no ho tenia clar, però volia marxar. Els altaveus feien ressonar un 

Cristina Roca, porta 3 mentre ella abandonava la sala, bullint en una discussió monòloga. 

Se sentia malament, mala persona. Però, ho era? Era tan dolent no pensar com elles? No, no 

estava en contra de la igualtat, és clar que no! Però...i si s'havien equivocat? Ella no volia ser 

igual, ella volia ser ella. Iguals, iguals...el que sempre havia volgut la seva àvia era ser igual  

que els homes. Havia renunciat a la seva feminitat, havia renunciat a ella! I n'estava farta, sí.  

Farta.  Farta  de  sentir  que,  per  complir  les  expectatives,  havia  d'estudiar  una  carrera  

d'enginyeria, portar sempre pantalons i tenir una sexualitat oberta i dominant. Perquè així eren  

les dones de la seva família! Independents, lliures...! Lliures, lliures, una merda lliures! Eren 

una còpia barata dels homes, això és el que eren! I tan capficades per ser l'antagonisme dels  

estereotips que havien viscut lligades a aquests. Si haguessin estat lliures l'haguessin deixat  

jugar a cuinetes, punyeta! No l'havien deixat triar els jocs, no, sols rebia aprovacions dolces  

quan agafava el cotxe o el martell.  Que ella volia jugar a cuinetes, manoi!!!  Es va cordar 

l'abric, caminava pel carrer sense mirar per on trepitjava. S'equivocaven. Aquest feminisme tan 

opressor..s'equivocaven, collons! Que no som iguals, que no ho volem ser! Que sí, que els drets 

i els deures, és clar que això sí, però que cegues si no veien les diferències! Quina riquesa es 

perdien,  pena li  feien,  pena!  Mira que era  màgica la  combinació entre  allò  femení  i  allò  

masculí, i els espais propis, i el joc de la complicitat de la incomprensió plena d'atractiu...! Sí,  

ella creia en això i no se n'amagava, i no volia tornar a sentir-se avergonyida si deia que de 

gran voldria dedicar-se molt als fills petits. I tant que no! Era lliure, lliure! Igual que ho seria  

qui estigués al seu costat...potser si sa mare...  Creuà un pas de vianants, estava encesa però 

reafirmada ...potser si hagués estat més mare i menys dona-que-vol-ser-un-home...

POM. No havia vist el semàfor.

------------

Jeia a terra, mig conscient però malferida. La conductora va baixar, esglaiada. En veure-la, se li 

va aturar el món. Es va agenollar per acariciar-la. Es miraven, espantades. Que algú les ajudés! 

ALGÚ! Els era igual qui.  


