Fragment del llibre

“Com t’estimo jo”
(Pilar Morales. Barcelona, 2017)

Introducció al llibre
Aquest llibre és un cant a l’amor i a la vida, acollint les alegries i les tristeses, les
llums i les ombres com a part d’allò que és viure. Quan la Maria s’acosta als 18
anys, la seva tieta comença a ordenar les notes que ha anat prenent al llarg de
molts anys per oferir-li de regal d’aniversari, com un recull de preciosos instants
de vida. Igual que els pobles primitius vesteixen de ritual sagrat les transicions
de la vida, aquestes pàgines són com una dansa sagrada de transició a la vida
adulta. Com les pinzellades d’un quadre impressionista, l’autora va narrant
fragments de vida compartits amb la seva neboda des que va néixer i també les
seves pròpies vivències i aprenentages que han alimentat un convenciment
antic: que no hi ha força més gran que l’amor.
La Maria li diu un dia a la seva tieta que créixer “ha estat com sortir d’una
bombolla” i dubta que la bombolla hagi existit de veritat en ser tan diferent del
món extern que ha conegut en fer-se gran. Aquestes pàgines són també una
resposta a aquest dubte. Segurament, diu l’autora, al final de la vida descobrim
que, en realitat, només existeix la bombolla perquè, al final, només quedarà
l’amor.
“Com t’estimo jo” és la primera estació d’un preciós viatje de vida que va
començar molt abans… però ara és el moment d’aquesta història que va ser
escrita pel cor molt abans de ser escrita per les mans.
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Les roses de Sant Jordi
El teu primer Sant Jordi conscient va ser un dia molt especial per a nosaltres.
Com cada matí, vam esmorzar, vam parlar i vam riure mentre jo prenia el meu
cafè negre i tu, el teu cafè d’aigua. Després, vam anar al menjador i vam seure
al sofà. Et vaig explicar que aquell era un dia especial i molt bonic perquè es
regalava una rosa a les persones que estimaves. Et vaig dir que dibuixaríem una
rosa molt bonica perquè la regalessis a cada persona que estimaves i, entre les
dues, vam fer la llista de persones i ens vam passar bona part del matí dibuixant
roses. Tu eres molt petita i encara no sabies pintar roses, així que jo agafava la
teva maneta i, amb les nostres mans juntes, vam dibuixar i pintar una rosa per
a cada persona de la llista i, quan acabàvem cadascuna de les nostres obres d’art,
tu firmaves “Maria” guiada per mi.
Quan acabàvem cada regal, les dues ens miràvem satisfetes i dèiem com de
bonica ens havia quedat la flor. I així, la tauleta es va anar omplint de roses
vermelles, que era el teu color preferit. Hi havia roses per a la mama, el papa, la
tata, el iaio, la iaia, la tieta Cristina... ja quasi havíem acabat quan tu, molt
decidida, vas prendre la iniciativa, vas agafar un dels fulls en blanc que encara
quedaven a la taula, vas agafar el color vermell i, molt concentrada, vas dibuixar
una mena de puça vermella al mig del full. Vas insistir i la puça es va fer una
mica més gran i va quedar com una taqueta vermella que jo encara no sabia què
era. Llavors, vas canviar de color i vas fer un “gargot” a un costat del full. Tenies
poc més de dos anys, Maria, i saps què era el que estaves fent? Et vas girar cap
a mi, que et mirava intrigada, em vas donar el full i em vas dir, amb la teva mitja
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llengua “I aquesta flor tan bonica és per a tu, tieta”. Havies dibuixat una rosa per a
mi! Aquelles precioses ratlles vermelles eren una rosa! I les ratlles negres eren el
teu nom... Et vaig fer tants petons que tu reies contenta de l’efecte que tenia en
mi el teu dibuix mentre jo et deia que era la rosa més bonica de tot el món.
Havíem passat el matí dibuixant roses, la primera rosa l’havia dibuixat jo per a
tu. La resta les havíem dibuixat juntes i tu, amb només dos anys, t’havies adonat
que jo no tenia rosa i la vas fer per a mi. Sempre recordaré aquell dia de Sant
Jordi, la teva careta feliç i la petita i preciosa rosa que vas dibuixar per a mi.

Feliç dia de Sant Jordi!

