
HO TENIA BEN A PROP!!!

   

    Quan a l'Anna li encarregaren crear un súper heroi per al suplement dominical, el

seu cor d'il·lustradora li bategà amb una desmesurada força artística. Per les seves

venes corria tinta xinesa que s'estenia i quedava plasmada en cadascun dels seus

treballs. Si el que presentava obtenia el vistiplau del cap de la publicació, els seus

dibuixos tindrien continuïtat en el diari en una tira setmanal Era tot un repte i podia

suposar un gran avenç en la seva feina.

   Aquella nit, envoltada pels braços del silenci,  agafà el llapis i el deixà dansar

sobre el full blanc. Sempre havia il·lustrat al so de la llibertat creativa. Aquest cop,

l'encàrrec semblava prou al seu abast.  Començà a reviure en la seva memòria

gràfica  els  herois  que  formaven  part  d'aquest  grup  d'éssers  fantàstics  amb

habilitats de tota mena. Tots ells amb el tret comú d'estar en el bàndol dels bons.

Els Supermans, els Batmans, els Spidermans i tants d'altres, dotats d'uns súper

poders que els facilitaven la missió de fer el bé i acabar amb el mal, eren els herois

per excel·lència. L'Anna reflexionà sobre aquest fet. Entre traç i traç, es preguntà

què era, en realitat, un súper heroi.

   Quan la paperera ja era plena a vessar de papers arrugats i fracassats, curulls

d'embrions de súper herois, l'Anna deixà descansar el llapis i es donà un temps.

S'aixecà del tamboret i s'assegué al balancí on, molt sovint, la Roser, la seva mare,

feia una becaina en arribar a casa després de treballar. Llavors, la recordà.

   Recordà la mare quan els seus germans i ella eren petits. Recordà l'alegria que

va sentir  quan la van acceptar en una feina després de moltes entrevistes i  de

molts currículums enviats i de ser capaç de compaginar-la amb l'altra feina, la de

casa.  Recordà els àpats  dels diumenges,  els entrepans que els feia  cada matí

abans d'anar a l'escola. La recordà amagant els joguets de Reis dalt de l'armari

perquè  el  murri  d'en  Martí  no  els  descobrís  abans  d'hora.  La  recordà  passant

moltes nits en vetlla quan els quatre germans van agafar la grip al mateix temps.

La recordà cosint la disfressa que la Núria volia dur en la festa del col·legi perquè

no la van trobar en cap botiga. La recordà fent el pastís amb forma de guitarra per



al divuitè aniversari del Pau. La recordà a les tantes asseguda en el sofà esperant

que  arribéssim sans  i  estalvis  d'algun  sarau  adolescent.  La  recordà  carregada

d'estris acompanyant de matinada el Roger als entrenaments fora de la ciutat. La

recordà estudiant per les nits per treure's el carnet de conduir. La recordà donant

bons consells, mitigant els plors, escoltant les queixes, els “això no m'agrada”, “els

això no ho vull”. La recordà donant abraçades sabent quan feien més falta. I la

recordà, sobretot, donant tant sense demanar res.

   Imaginà, llavors, tantes i tantes heroïnes anònimes arreu, capaces de fer front a

les discriminacions, a la falta d'oportunitats, a les vexacions, als prejudicis, a l'oblit,

a  la  ignorància,  a  l'abandonament,  a  la  humiliació,  a  la  indiferència,  als

menyspreus,  pel  sol  fet  de  ser  dones  i,  malgrat  això,  tenir  l'empenta  i  la

determinació de tirar endavant.

   Després de totes aquestes reflexions, l'Anna tornà a la taula de treball, s'assegué

i, amb decisió, agafà, amb més ganes que mai, el llapis, que lliscava damunt el full

verge on li aparegué, així, un ésser més humà que fantàstic, que traspassava el

paper i prenia forma en un cos femení i que duia en el seu vestit de súper heroïna

una vistosa lletra “D” de dona. Havia nascut un súper  heroi,  millor  encara,  una

súper heroïna. Però aquesta vegada no va ser l'Anna qui la va crear del no res. Ja

feia molts i molts anys que existia i tenia un munt de noms. L'Anna només la va

rescatar posant-la en el lloc que li corresponia.
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