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−Maaa... maaaammm... maaaamaaaa…, mama! Mira, ho he escrit jo soleta, 

mama! 

Quatre lletres lligades ‒i una mica tombades‒ omplien el marge esquerra del 

full blanc. Sobre la taula petita del menjador, l’Alina descobria per primer cop la màgia 

d’escriure un so tan proper i em mirava amb un somriure de satisfacció. 

−Mama, avui he après a fer la lletra mmmm, de mama, de Maria, mmmm..., i 

amb lletra lligada com els nens grans, eh? Ah! I saps què? Avui la Rosa ens ha deixat 

triar la taula on volíem seure i jo m’he posat a la taula vermella, amb la Maria. Mama, 

demà hem de portar una cinta del color de la nostra taula perquè la Rosa ens ensenyarà 

a fer llaços!  

L’Alina va tornar a concentrar-se en el llapis i el full blanc quan, de sobte, vaig 

sentir un “clic” i els meus ulls van anar a buscar-ne l’origen; una petita llum vermella 

del radiador elèctric em deia que tornava a fer fred al menjador de casa. I el meu cap 

em va transportar inexplicablement a aquell moment inesborrable d’ara fa cinc anys, 

al quiròfan, quan un llum vermell pampalluguejava en el monitor del meu costat. 

−Carcinoma intraductal in situ. Tens càncer. Càncer de mama. 

Com? No podia ser. Ho havia entès bé? Era real aquell moment? La meva vida 

es va aturar per uns instants. I ara què? 

Els darrers mesos el meu marit i jo anàvem al ginecòleg a Sabadell, amb la 

il·lusió que aviat el doctor ens mostraria una imatge on s’endevinés una mongeteta 

bategant cap a la vida, fruit del nostre amor. Aquella tarda de març, després d’un 

control mamari rutinari, el que el doctor ens mostrava era un polsim mil·limètric en 

el blanc i negre d’una mamografia. Una volva que podria ser ben bé un punt irregular 

del plàstic de la radiografia i que el doctor anomenava càncer. Com una cosa tan petita 

podia ser tan gran? No tenia cap antecedent familiar, ni cap factor de risc evident. 

Devia ser un error. Això no podia estar passant. Tenia trenta anys, volia ser mare i el 

camí no era aquest! Necessitava que algú em despertés i m’expliqués que el que estava 

passant no era cert. 

La il·lusió d’ingressar en un hospital per donar a llum al nostre fill va convertir-

se de cop i volta en una neguitosa cadena de visites  a oncòlegs i cirurgians, em van fer 

prova rere prova, el meu marit i jo vam passar nits en vetlla fent-nos costat, intentant 

comprendre el que estàvem vivint. 

Els metges van confirmar la casual troballa i que, afortunadament, es tractava 

d’una fase inicial de la malaltia. El tractament havia d’assegurar que mai més no es 

tornaria a reproduir. Sense teixit mamari, no hi hauria més càncer. 

Els oncòlegs em van prohibir l’embaràs durant cinc anys, en plena edat fèrtil, 

per la medicació que prenia i el greu risc que suposava per a la meva salut. Després ja 

en parlarem, van dir. 

A l’hospital, una tarda que estava sola, vaig pensar que era curiós que als pits 

se’ls anomeni també mames, suposo que per la seva rellevant funció orgànica 



d’alletament dels fills. La terrible semblança de paraules m’esgarrifava: tenia trenta 

anys, no tenia mama, ni podia ser mama. Després de la intervenció, mentre em 

recuperava a casa, em va arribar a la bústia del correu electrònic un d’aquells missatges 

que circulen per la xarxa i que són reenviats compulsivament de forma gairebé 

automàtica i universal entre amics, coneguts i qualsevol que estigui a la llista de correu. 

Antic conte xinès, recordo que es deia. Tenia costum d’eliminar aquest tipus de 

missatges quan els veia a la safata d’entrada. Però ara tenia temps i sentia curiositat. 

Vaig començar a llegir: 

Hi havia una vegada un camperol, pobre però molt savi, que treballava la terra 

de sol a sol amb el seu fill. 

Un bon dia, el fill va arribar tot esparverat: 

‒Pare, quina desgràcia! El cavall s’ha escapat. 

‒Fill, per què parles de desgràcia? Ja veurem el que ens porta el temps... 

Uns dies més tard, el cavall va tornar a l’estable, i va arribar acompanyat d’un 

altre cavall. 

‒Pare, quina sort! ‒va exclamar el noi‒. El nostre cavall n’ha portat un altre. 

‒Per què ho anomenes sort ‒va dir el pare‒. Vegem que ens portarà el temps... 

Aquella mateixa setmana el jove va voler muntar el cavall nouvingut, i aquest, 

poc acostumat al genet, es va esverar i va tirar el noi a terra, trencant-li la cama. 

‒Pare, quina desgràcia! M’he trencat la cama! 

I el pare, reprenent la seva experiència i saviesa, va sentenciar: 

‒Fill, per què dius que és una desgràcia? Ja veurem què ens porta el temps! 

El jove, poc convençut dels arguments que li donava el pare, no feia més que 

queixar-se i gemegar al seu llit. 

Pocs dies més tard, van arribar al poble uns cavallers enviats pel rei buscant 

joves per portar-los a la guerra. Van anar a la casa del pare i del fill, però en veure el 

jove convalescent, amb la cama enguixada, van descartar-lo per a l’exèrcit i van passar 

de llarg. 

Va ser llavors quan el jove va entendre les sàvies paraules del seu pare. 

La meva vida es reflectia en aquell relat d’origen incert com en un mirall. Com 

ho podia fer, per no veure la desgràcia en ser diagnosticada d’un càncer de mama? 

Com podia jo imaginar que la meva filla Alina estava en aquell precís moment en el 

ventre d’una noia xinesa que, malgrat les dificultats, va decidir tirar endavant 

l’embaràs i deixar la petita l’endemà de néixer en un lloc transitat d’un poblet del sud 

de la Xina, embolicada en un tros de roba prou càlid perquè la trobessin amb vida i la 

duguessin a la llar d’acollida? Si no m’haguessin fet la rutinària mamografia, potser una 

meravellosa notícia, com és un embaràs, hauria ocultat els tumors fins a un punt sense 

remei. 

−Mama, mama! Mira quantes vegades he escrit “mama”! I també et dibuixaré 

una floreta amb un llaç vermell. 

Diuen els xinesos que, en néixer, tots tenim uns fils vermells invisibles que ens 

lliguen a les persones que anirem trobant al llarg de la vida. A mesura que ens anem 

fent grans, aquests fils es van escurçant fins que trobem la persona que hi ha a l’altre 

costat. Ves per on, el meu marit i jo teníem un fil vermell que ens lligava des del dia 



que vam néixer a la nostra petita Alina, nascuda a la Xina el dia 4 de febrer, dia mundial 

contra el càncer de mama. Quin regal de la vida! 

−Mama, que no m’escoltes? Em donaràs fil vermell per demà o què? T’estic 

parlant! 

L’Alina esperava la meva resposta amb els ulls ben oberts per poder dibuixar 

tranquil·la. 

−I tant que sí, filla meva, tot el fil que vulguis! 
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