


















































































































































































































































































































































INCONDICIONAL 

Si hagués de comptar les persones que, en cas de necessitar-ho, ho

donarien tot per mi –sense condicions ni explicacions- no necessitaria

massa  dits.  Sent  raonables,  ningú  necessitaria  massa  dits,  encara

que soni frustrant. Pots tenir molts amics, molts d’ells considerar-los

família, però la gran majoria passen discretament per la teva vida i

no pugen de la categoria de coneguts, persones que formen part de

la teva vida, d’una petita part d’ella, però que no posarien la mà al

foc per a tu. Amb qui veritablement sempre pots comptar és amb la

teva família. I quan dic família no em refereixo només a la biològica,

sinó a aquella que no ho és, a la família “d’adopció” que tots tenim,

amb la que et sents igual –o a vegades millor- que amb la que és

legítima. Són aquestes persones les que t’ajuden a créixer, a salvar

obstacles,  a  superar-te,  a  enfortir-te...  són aquelles  persones  que

pots  arribar  a  odiar  en  més  d’una  ocasió,  i  de  dues!,  perquè  a

vegades et fereixen i et fan sentir malament quan et diuen allò que

no vols escoltar. Però passada la rabieta inicial en el fons saps que

tenen  raó,  que  ho  deien  pel  teu  bé  i  que  mai  farien  res

intencionadament pel mer plaer de ferir-te.  

Tenir una “bona família” és tan sols qüestió de sort. Com se sol dir, la

família no es tria, és té, en canvi els amics es poden escollir, això és

una sort. Un no escull en quina família néixer, però tot i que ens la

imposin,  hi  formem part  i  l’estimem sense  condicions.  Per  moltes

peculiaritats  que  tingui  la  pròpia  família  tots  tenim  records

inoblidables  que  perduren  al  llarg  dels  anys,  amb  els  quals  ens

reconfortem i aconsegueixen arrancar-nos un somriure, encara que

ens ompli de melangia. El que és cert és que la percepció és diferent

a  mida  que  es  van  complint  anys:  quan  ets  un  vailet  les  festes

familiars  et  semblen  una  claustrofòbica  i  avorrida  situació  la  qual

sembla  no  acabar  mai,  després,  amb  l’adolescència,  intentes

esquivar-les el màxim possible, però quan ja ets adult gaudeixes amb

sobretaules  inacabables,  amb bromes  que  potser  mai  t’havien  fet

gràcia i amb bones converses on descobreixes que potser la filosofia

és el teu punt fort.  

Si parlem de la família més propera, els pares, vull fer especial incís

en  els  meus:  em  van  ensenyar  a  volar,  però  em  vaig  haver  de

fabricar les ales; em van explicar moltes experiències, però no em

van imposar res; em van donar molts consells, però la decisió era a

les meves mans; em van ensenyar a pensar, a crear, a ser lliure, a

tenir el meu criteri i els meus pensaments; em van parar la mà quan



vaig necessitar ajuda, però mai em van imposar normes absurdes;

em van recollir  quan vaig caure, però mai  em van recriminar que

m’hagués equivocat. Amb els anys, quan ja era –o em considerava-

adulta, un dia els hi vaig preguntar per què no em renyaven com els

pares dels meus amics feien als seus fills, per què no em prohibien

les coses sense donar massa explicacions, per què els càstigs  que

m’imposaven eren jocs per a mi, i per què no havia d’escoltar mil i un

retrets quan m’equivocava. Les meves preguntes els hi van sobtar,

però dubto que els hi sobtés tant com a mi la seva resposta. L’únic

que em van dir és que la pròpia vida només pertany a un mateix, que

un  ha  d’aprendre  del  seus  errors  i  que  té  dret  a  equivocar-se,  a

treure  les  seves  pròpies  conclusions  i  aprendre  dels  seus  propis

errors, que no pots culpar els demés d’allò que tu ets responsable, i

que si et caus, sempre estarà allà el teu pare, la teva mare o algú

proper per ajudar a aixecar-te, fins i tot en curarà les ferides, però

sense  retrets  t’abraçarà  i  t’encoratjarà  a  seguir  endavant,  perquè

aquesta  és  la  millor  lliçó  per  caminar  per  la  vida,  de  forma

incondicional.  Davant  aquesta  explicació,  amb  llàgrimes  als  ulls,

només vaig ser capaç de pronunciar una sola paraula: gràcies. 

Edat: 36 anys. 



L'EMPRESA DE LA MEVA VIDA

Avui el meu marit no treballa i  porta ell  els  nens a l'escola,  això em permet sortir  més

tranquil·la de casa i arribo deu minuts abans a la feina.  Miro l'agenda, em toca economia amb

primer de batxillerat B. Ahir vaig acabar el tema dos, avui començaré el tres: “Els agents econòmics

i el flux circular de la renda”. 

Començo a recordar el tema mentalment: “el flux circular de la renda mostra la relació entre les

famílies i les empreses. Les famílies aporten a les empreses la seva força de treball; les empreses

aporten a canvi, un salari a les famílies.” Paro uns segons i penso: “només un salari?, quina versió

més trista!”

Txuuu, txuuuu... De bon matí el tren de la vida despertava al meu pare a les sis del matí. La

resta de la família continuava dormint. El següent tren en arrencar era el de la meva mare, ho feia

una hora més tard. Amb cinc criatures no ho tenia gens fàcil. La cap d'estació anava donant ordres

només aixecar-se. La mare ens portava a l'escola i quan ens deixava, s'apropava a l'“economato”.

L'”economato” era el supermercat de la RENFE, no trobaves de tot, però era més econòmic. La

mare comprava allà sucre, llet, cafè, galetes...  Es venien els productes en quantitats grans. Recordo

immmmeeenses capses de cartró de galetes maria. Obries la capsa, i a dins d'una bossa hi havia

pisos i pisos de galetes...  L'”economato” era un espai amb molta llum, però “desangelat”. A les

estanteries metal·litzades, tipus traster, trobaves els productes col·locats sense respectar gaire les

regles del màrqueting. La meva mare deia que era un lloc per anar amb temps perquè a l'hora de

pagar, sempre hi havia cua i a més era un punt de trobada de ferroviaris i de les seves famílies. 

Per a nosaltres, el tren era “el tren de papa”. Cada vegada que vèiem passar un tren, la meva

mare deia: “mirad el tren de papa”. Adéeeeu, adéeeeu...!! li cridàvem, al mateix temps que movíem

la maneta de dreta a esquerra.  Era com si ell  portés el  tren,  però en realitat, ell  mai va fer de

maquinista;  va  treballar  com a  electricista  al  Departament  d'Instal·lacions  de  Seguretat.  Anava

d'estació en estació revisant els circuits de les instal·lacions de seguretat: semàfors, motors de canvi

de via...  Molts dies  quan venia de treballar explicava que havia anat  caminant de Tarragona a

Altafulla, de Torredembarra a Sant Vicenç, de Reus a Vila-seca... buscant l’origen de les fallides de

transmissió de corrent. En més d'una ocasió, ens anàvem a dormir i  encara no havia vingut de

treballar. Ens aixecàvem al dia següent i la meva mare, amb el seu accent d'Aragó, em deia: “tu

padre todavía no ha venido. Madre mía, si hace horas este hombre en la RENFE y con el frío que

hace...”.  Quan arribava, venia amb el fred al cos, ens deia que havia estat tota la nit caminant per la

via del tren amb fred, vent, pluja..., i explicava com els havia costat de trobar el motiu de l'avaria. 

Després va arribar l'època del “busca”. La setmana que li tocava portar-lo, no podíem fer

gaire cosa.  La vida girava entorn d'aquell  pseudomòbil. Si sonava, havia de marxar a treballar.

“Papaaa, papaaa!!!, et sona el buscaaa!!”, se'ns sentia cridar. En més d'una ocasió sonava quan no

ho havia de fer: posant les espelmes al pastís d'aniversari, tot just aparcar per anar al Parc de Nadal,

al  partit  de  bàsquet  de  la  meva  germana...  Quan  sonava  tot  eren  presses  per  fer  l'activitat

ràpidament, per solucionar com tornàvem a casa sense el nostre cotxe o per tornar a ella ràpidament

com si d'allà no haguéssim sortit. 

Si el trucaven en cap de setmana, l'esperàvem amb la mare a la Plaça dels Carros, veient passar el

tren i jugant a pilota. Si es feia tard, ens apropàvem a l'estació de la RENFE. Al primer pis, a sobre

de l'estanc, hi havia la “sala elèctrica”. La meva mare ens enviava perquè preguntéssim si l'avaria ja

estava arreglada o no i si el nostre pare arribaria dintre de poc. 

Quan teníem sort, el trobàvem que ja estava recollint i després de rentar-se les mans i canviar-se la

granota de treball, miràvem amb ell per la finestra com venien i marxaven els trens. Veure'ls des de

dalt, tenia el seu encant, jo recordo la finestra com un enorme aparador a les vies del tren i al mar.

Abans de tornar cap a casa baixàvem a saludar l'estanquera.  L'estanc estava davant de l'andana

número u. L'estanquera ens donava conversa, però era impossible assabentar-se del que ens deia ja

que cada dos per tres venia un tren i no s'escoltava res.  



I ens vam anar fent grans..., el que havia estat: “adéeeu, adéeeu!!...” al tren de papa, es va

convertir en satisfacció. La satisfacció de dir: “jo tinc el tren gratis, és que el meu pare treballa a la

RENFE”. Al començament teníem un “kilométrico”, era un quart de foli plegat en forma d'acordió,

que tenia impreses quatre columnes, cada vegada que agafaves el tren les havies d'omplir: data,

estació de sortida, estació d'arribada i kilòmetres. Cada membre de la família en tenia un amb el seu

nom i quan marxàvem de viatge, els pares ens el feien omplir a nosaltres. A l'hora d'omplir-lo la

pregunta era sempre la mateixa: “papa, quants kilòmetres hi ha fins a Tortosa?, i fins a Casp?”.

L'omplíem el dia abans o el mateix dia que marxàvem a correcuita. Si passaves per la finestreta amb

el “kilométrico” sense omplir tot anava més lent i tenies el risc de perdre el tren. Després el van

substituir per una targeta de plàstic, però per a nosaltres va ser sempre el “kilométrico”. 

El “kilométrico” ens va permetre visitar a la família de Tortosa i la d'Alcanyís, assaborir la llibertat

quan vam ser majors d'edat, anar de compres a Barcelona, viatjar amb els amics i a mi, fins i tot,

anar d'Erasmus a Alemanya. 

I ens vam continuar fent grans..., moltes vegades, quan sortia de nit amb els amics pel Port

Esportiu de Tarragona, em trobava al meu pare arreglant el pas a nivell de la Plaça dels Carros. I al

dia següent, sempre em deia: “tu no passis mai amb les barreres baixades. Ni se t'acudeixi. Espera't

fins que s'obrin, encara que triguin en obrir-se.”. I anava pel carrer i quan veia un tot terreny de la

RENFE, sempre mirava a veure si anava dintre... 

La meva infantesa i joventut no es poden entendre sense l'empresa on va treballar el meu

pare. I el tren dels meus fills, quin serà?  

Sona el timbre, vaig cap a classe.

EDAT: 42 ANYS
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