
A totes les mares del món, per la difícil 

 tasca que ens ha estat encomanada. 

 

QUÈ DECLARARÉ? 

I 

La tremolor que havia començat a les cames no parava, s'estenia per tot el cos. Una 

suor freda m'amarava, la respiració era fatigosa, fins i tot semblava que el cos no 

m'aguantaria, que en qualsevol moment cauria plegada.  El cor bategava tan fort i de 

pressa que les paraules no em sortien, s'entrebancaven en ser pronunciades. No 

podia sostenir res amb les mans, l'intens tremolor no parava. 

— Segui, senyora, que li prendrem declaració. —Van ser unes paraules llunyanes, les 

darreres que vaig sentir abans de perdre el món de vista. 

Quan vaig obrir els ulls no sabia on era. Unes parets llises, una finestreta  per on 

s'escolaven uns tènues raigs de llum, una porta enreixada... Semblava que alguna 

cosa em venia a la memòria. On era? 

Una dona  uniformada seia al meu costat. No la distingia prou bé. 

— Ja es troba millor? —Em preguntà—. Demà ja li prendrem declaració. Ara descansi. 

I sense esperar resposta, sortí. 

Una bafarada de desinfectant envaí l’espai en obrir-se aquella porta, però l’aire 

continuava carregat, espès, igual que el meu cap. Les idees que l’omplien també eren 

espesses, tenia la boca resseca, el cos baldat, no sabia què fer. 

No volia pensar, els pensaments em feien molt de mal, tot em feia mal. Volia cridar, 

mossegar, esgarrapar, però només sentia una forta tensió a les mandíbules. L’únic 

que em sortia era el plor, els sanglots. Perquè si cridava, algú em sentiria? Si 

esgarrapava, qui esgarraparia, què esgarraparia? Tot era de bades, inútil… 

Les hores passaven lentes; sense res què fer, sense ningú amb qui parlar. La situació 

d'incomunicació m’estava embogint, si no n’estava ja. El cap era com una bola pesant 



que queia a sobre meu, els ulls semblava que em sortirien de la cara de tan inflats. El 

plor sempre els engrandia fins a deformar-los, ara potser ni es distingien, dues boles 

més incrustades en la gran bola. Només podia plorar. 

II 

El xerric de la porta, em desvetllà d'aquell son feble, fet de cansament, avorriment i 

esgotament. Un funcionari havia entrat a la cel·la. 

— Si em vol acompanyar, la demanen per seguir l'interrogatori. 

«Seguir?» —Vaig pensar. Si encara no l'havíem pogut iniciar. El meu cos s'havia 

quedat sense sentits en intentar pronunciar les primeres  paraules. 

Vam entrar en una petita oficina i em van fer seure davant de la taula on un altre 

funcionari estava teclejant a l'ordinador. 

Com havia canviat el meu món! Em sentia a prop del precipici. Algú m'hi havia conduït. 

Qui estava arrapat a mi, en el seu camí cap a la destrucció m'hi havia menat. Hi 

havíem caigut tots dos. Jo no me n'havia sabut desprendre. La por se m'havia arrapat 

al cos, per l'esquena. Notava que em faltava l'aire. Aquella por que sempre m'havia 

paralitzat, que m'havia impedit realitzar els meus somnis, que sempre havia guanyat 

la partida, ara era més forta que mai.  

No, no declararia. Calia que els pensaments s'aclarissin, la riuada d'aigua tèrbola 

havia de tornar a la llera. Tot havia sortit de mare. Esperaria  que poc a poc els 

pensaments, com les aigües del riu desbordat fossin nítides i clares, tornessin a 

circular pel seu cabal. Llavors potser podria declarar. 

Sabia que les coses existeixen encara i tenen vida mentre un cor i una ment les 

nodreix amb el record. Però, què havia passat entre nosaltres? Què se n'havia fet del 

nostre amor?  S'havia desfet a poc a poc. Per què? Com? 

III 

Criatura tan esperada, criatura que no arribava, per la qual em vaig sotmetre a multitud 

de tractaments, que si fecundació artificial, que si fecundació in vitro... 



Per la qual ens vam gastar un munt de diners, ens vam estar de viatges, vivint de 

lloguer amb força incomoditats. Una vida austera després d'un fart de treballar. 

Al final vas arribar, no sé què hagués estat del meu matrimoni si no haguessis arribat. 

Ja volia dir prou a la tortura dels tractaments, però el teu pare no hagués acceptat una 

rendició. 

Ara hi ha l'enyor d'allò que va ésser i ja no és.  L'enyor d'un nen tendre i rialler. D'un 

nadó amb galtes molsudes que em desvetllava a la nit amb un  plor suau i a qui oferia 

el meu cos d'on fluïa el seu aliment. I també hi ha l'enyor del que hauria pogut ser i no 

fou. Tots aquests enyors se'm fonen  en un de sol, ara, tancada en aquesta cel·la. 

Penso, ara, en tu. Com si amb un pinzell retratés el teu semblant i els teus 

pensaments, ara sucava les paraules i les disposava per donar forma a les 

impressions que anava experimentant. Els somnis, però, m'han estat robats pel camí. 

I tan aviat. I la culpa ha caigut sobre el meu cap. Tu, que vas viure en mi i en la teva 

perdició m'has arrossegat. 

Impassible, seriós, distant. Era incapaç d'endevinar què et passava pel cap. Aquella 

expressió riallera que abans et dominava, s'havia anat convertint en una mirada 

sorneguera i quan no, indiferent. El dolor, suc espremut d'un raïm amarg, ha estat en 

els darrers temps el meu únic aliment. I sembla que inconscientment hagi volgut 

retardar el moment de la paraula. No he tingut forces per  abordar el problema, de 

parlar de tu a tu sobre els teus dubtes, les teves pors. La comunicació abolida, la 

comunicació de l'ànima. 

M’he trobat sola. En Joan, el teu pare, se'n desentenia. Quan alguna cosa 

l'aclaparava, se n'allunyava. I em deixava sola perquè jo no me'n podia escapar. 

En Joan sempre  havia fugit. Quan ens sentia discutir, quan de petit marranejaves, ell 

agafava la porta i allí ens deixava. Al principi deia, si continueu cridant, jo marxo... 

Després ja ni ho deia, s’esmunyia sense dir res i tornava quan pensava que la 

tempesta havia amainat. Encara que ens trobés a nosaltres molls pel ruixat, ell ni tan 

sols preguntava. S'asseia al sofà murri, endrapava potser més del compte, perquè 

segons deia,  li calia alliberar l'estrès. 



 

IV 

I arribà el nostre fatídic dia. L’explosió que se’ns emportà tots dos. Hauré de recordar 

detalls, m’ho preguntaran tot i què diré? 

Recordo que venies cap a mi i jo tremolosa en sentir el cop de porta, el cor em va fer 

un bot. La tranquil·litat s'havia esvaït. Unes passes ràpides i feixugues s'adreçaven 

cap a mi. 

— Mare, què fas? —Em devies dir amb aquella veu altiva, d’autoritat marcial. 

— Començava a preparar el sopar. 

— Dona'm 50 euros. 

— Però, per a què els necessites? —Devia respondre, tot i que ja sabia què et faltava, 

el que el teu cos demanava perquè les pupil·les dilatades, el teu nerviosisme 

augmentava i perdies el control. 

— Per a res. Dona-me'ls i ja està. 

— Però no puc donar-te cada dia tants diners. Ahir ja te'n vaig donar. Què n'has fet?   

I no eren només els que m’exigies, ens exigies. Eren aquells que desapareixien. Les 

joies que havia trobat a faltar, però massa sabia que necessitaves la teva dosi. Volia 

acabar amb aquella agonia, superar aquell tràngol, aquella addicció on t’havien menat 

les males companyies. 

— Res, dic que me'ls donis. Dona-me'ls. No m'ho facis repetir més. 

— No puc. Ho sento. No els tinc. –Em devia excusar. 

— Sí que els tens. No m'enganyis, bruixa de merda, mala puta. 

— Oh, Albert! Per què em parles així? 

— Dona-me’ls, ja. He de marxar. M’esperen. 



— On vas? Amb qui? Vols dir que et trobes bé, Albert? 

I de cop et vas abraonar sobre mi. Em vas agafar. Com ja havies agafat  l’avi quan li 

vas exigir també diners. L’avi va cedir i te’n va donar, espantat. I quin tip de plorar que 

es va fer després! Ara sé que plorava no només per ell, plorava per tu i per mi. Em 

vas agafar pel coll i la teva força em prenia l’aire. Les teves paraules eixordadores: 

diners, dona’m diners, mala puta... 

Sentia morir, l’aire no m’arribava als pulmons, oprimies el meu coll i sense pensar, 

com un acte reflex amb el ganivet que tallava la carn, aquell ganivet de punta que era 

el meu preferit, te’l vaig clavar amb força. 

Llavors em vas alliberar i vas caure estès al terra de la cuina. Un toll de sang tacà 

aquell terra sempre immaculat. I un crit sortí de dins de tot de les meves entranyes: 

“Albert, Albert...! Què he fet? Albert, respon! Albert, fill meu! 

M. Dolors Añón Folch 

 


