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Corre, pare, corre! 
 
 

Quan jo era només un fetus, amb un úter més petit que 
una llavor, plorava sovint per la por que em feia la petita 
foscor que tenia a dins. Parlo de quan era molt molt petita, 
plena d’arrugues i amb un cor diminut que bategava de 
pressa. En aquell temps, no hi havia ahir ni demà per a 
aquest cos meu que no coneixia cap paraula. 

La mare diu que un cos que no sap parlar arriba al món 
com ho fa una carta. Ella em va parir tota sola, en un semi- 
soterrani. Era un dia d’estiu, i els raigs de sol, brillants com 
paper d’alumini, hi entraven de ple. La mare, vestida només 
amb una samarreta, es retorçava tota sola a l’habitació i va 
agafar unes tisores perquè no hi havia cap altra mà que l’aju- 
dés. Per la finestra es veien les cames de la gent del carrer que 
anava d’aquí cap allà, i cada vegada que se sentia com si es 
morís, apunyalava el terra de l’habitació amb les tisores. 

Unes quantes hores més tard, les havia fetes servir no per 
posar fi a la seva vida, sinó per tallar el meu cordó umbilical. 
En venir al món, ja no vaig sentir més els batecs del cor de 
la mare, i enmig del silenci vaig pensar que m’havia quedat 
sorda. 

La primera llum que vaig veure en néixer tenia la mida 
d’una finestra, i aleshores vaig entendre que aquella llum 
existia fora de nosaltres. 

No recordo on era el meu pare llavors. Sempre era en al- 
gun lloc però aquell lloc no era mai amb nosaltres. O arriba- 
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va molt tard o no venia. La mare em va estrènyer entre els 
seus braços i ens vam tornar a sentir bategar fort els cors. Em 
va acariciar amb la seva mà grossa i jo, nua, vaig fer una cara 
tota seriosa. Me l’estimava molt, la mare, però no sabia com 
expressar-ho i només feia que arrufar el front. Em vaig ado- 
nar que la mare reia cada cop que se m’arrugava la cara, i en 
aquell moment vaig pensar que potser l’amor no és riure 
junts, sinó un dels dos fent el ridícul. 

La mare es va adormir. Em sentia sola. El món era silen- 
ciós i els raigs del sol tocaven el terra de l’habitació com la 
carta que t’envia per cortesia la teva parella per dir-te que et 
deixa. La cortesia: vet aquí el primer sentiment d’antipatia 
que vaig rebre d’aquest món en néixer. Com que no tenia 
butxaques per encabir-hi les mans, vaig prémer els punys. 

 
Quan penso en el pare, sempre em ve al cap una escena en 
la qual ell corre cap a algun lloc amb totes les seves forces. 
Porta uns pantalons de color rosa florescent i se li veuen les 
cames primes i peludes. Corre amb l’esquena dreta i aixe- 
cant molt les cames, i la seva postura té un aire ridícul, com 
la cara d’un funcionari que compleix un reglament al qual 
ningú més fa cas. En la meva imaginació el pare fa uns deu 
anys que corre, sense descansar, sempre amb la mateixa ex- 
pressió i la mateixa postura. Té la cara vermella i riu ense- 
nyant unes dents groguenques. Sembla la cara d’un lleig de 
dibuixos animats. 

Sempre m’ha semblat que la gent que fa exercici, el pare 
inclòs, tenen un aire ridícul. Per això sento vergonya aliena 
quan veig un senyor al parc del barri que, pensant que així 
s’aprimarà, frega la seva panxa contra la soca d’un arbre; 
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o un grup de senyores picant de mans mentre caminen. 
Però ells s’ho prenen seriosament i amb entusiasme, com si 
fos necessari fer una mica el ridícul per estar sa. 

Jo no he vist mai el pare corrent, però per mi és una per- 
sona que sempre corre, potser per una història que em va 
explicar la mare fa molt de temps. Quan vaig sentir-la per 
primera vegada, la mare rentava la roba a mà. Fregava amb 
força unes peces plenes d’escuma sobre la pala de rentar 
que tenia entre les cames. Quan rentava la roba, semblava 
que estava enfadada perquè no parava d’esbufegar. 

 
La mare deia que el pare no va córrer mai per ella. No va 
venir corrent quan la mare volia separar-se, ni quan el tro- 
bava a faltar, ni quan vaig néixer jo. La gent deia que el pare 
era tot un cavaller, però la mare pensava que era un ximple. 
Si un dia ella decidia no esperar-lo més, ell sempre apareixia 
l’endemà. I quan arribava tard a casa, sempre feia mala cara. 
En veure aquella mirada de nen descoratjat que arriba tard 
a escola, la mare primer li feia broma. El pare no buscava 
excuses, ni alçava la veu. Només «tornava» amb una expres- 
sió fosca a la cara i els llavis secs. Imagino que el pare era 
algú a qui li feia por dir que no. Algú que no ve perquè li 
sap greu; algú que, perquè li sap greu, crea una situació 
encara més difícil; algú que se sent tan malament que deci- 
deix convertir-se en una mala persona abans que en una 
d’idiota. Però jo crec que la bondat del pare era inversament 
proporcional a les ganes que tenia de ser mala persona. Pot- 
ser era algú realment dolent que feia que els altres se sentis- 
sin culpables per un error que havia comès ell. Per mi, la 
persona més dolenta del món és la que és dolenta i fa pena 
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alhora. Però no puc saber com era de debò el pare perquè 
l’únic que em queda d’ell són uns quants «fets». Si és veritat 
que res descriu millor una persona que els fets, llavors segur 
que el pare era una mala persona, però si no és així, només 
puc dir que no el conec gaire. En tot cas, l’important és que, 
en una única ocasió, una persona tan lenta com el pare va 
córrer amb totes les seves forces. Va ser uns mesos després 
d’haver arribat a Seül per guanyar-s’hi la vida. 

 
En arribar a Seül, va trobar feina en una fàbrica de mobles. 
Si hi penso ara, sembla una mica estrany que algú com el 
pare pensés a deixar el seu lloc d’origen per guanyar diners, 
però ell es va limitar a fer el que feia tothom en aquella 
època. 

El pare escrivia de tant en tant a la mare des de Seül. 
Sempre era el pare qui escrivia, perquè la mare estava enfa- 
dada amb ell perquè se n’havia anat tot sol. Però un dia la 
mare va aparèixer a Seül, al pis on vivia el pare, després 
d’una enganxada forta amb l’avi. Havia trobat la seva adre- 
ça escrita en una de les cartes, però no li havia sigut fàcil 
ensopegar amb l’edifici on vivia perquè estava en un carrer 
estret i tortuós, laberíntic. 

 
Com que la mare no tenia cap altre lloc on anar, al principi 
va pensar a quedar-s’hi només uns dies, però el pare tenia 
uns altres plans. Des del dia que va aparèixer la mare, va 
intentar guanyar-se-la, cosa normal en un jove que dormia 
a la mateixa habitació que una noia que li agradava, però en 
llits separats. Les seves demandes, queixes i numerets van 
durar uns quants dies, i al final la mare va començar a sen- 
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tir pena per ell. Suposo que va pensar que potser no li des- 
agradava la idea de viure amb aquell home i aguantar-ne el 
pes tota la vida. Per fi, doncs, el va acceptar, però amb una 
condició: només dormiria amb ell si li anava a buscar pín- 
doles anticonceptives. 

 
Va ser just en aquell moment quan el pare va començar a 
córrer. Va córrer amb totes les seves forces des del turó del 
barri pobre on vivia fins al centre de la ciutat, on hi havia la 
farmàcia. Tenia la cara vermella com si s’aguantés les ganes 
de pixar i reia amb la boca molt oberta. Un gos es va sor- 
prendre tant quan el va veure corrent que va començar a 
bordar, i aleshores tots els altres gossos del barri s’hi van 
afegir. El pare corria i corria. Amb l’excitació dibuixada a la 
cara i els cabells esvalotats, va saltar les escales més ràpid 
que el vent enmig de la foscor. Mentre corria amb pressa, 
va ensopegar amb les restes d’una foguera i va caure a terra. 
Es va aixecar de seguida, tot cobert de cendres blanques, 
i va continuar corrent amb energia en la mateixa direcció 
sense saber ben bé on el portaria aquell camí en el futur. 

Quants cops devia haver corregut així a la seva vida? 
Cada cop que m’imagino el pare baixant del turó d’un salt, 
tinc ganes de cridar-li, encara que no vegi ni senti res: «Os- 
tres, papà, corres molt millor del que sembla!». 

 
Com que tenia tanta pressa per tornar, es va oblidar de 
preguntar a la farmàcia com s’havia de prendre la píndola. 
Quan va arribar a casa tot cobert de cendres blanques, la 
mare li va preguntar: 

—Quantes pastilles se n’han de prendre? 
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—Doncs... Crec que m’ha dit que dues... —va respondre 
el pare, gratant-se el cap. La mare em va explicar que des 
d’aquell dia es va estar prenent dues pastilles al dia durant 
uns mesos, i que durant aquells mesos es marejava i vomita- 
va. D’alguna manera, ella sabia que allò no era normal i va 
acabar reduint la dosi a una píndola al dia després de con- 
sultar-ho amb el farmacèutic. Llavors, un dia, després de 
rentar-se l’entrecuix amb aigua freda, la mare es va oblidar 
de prendre’s la pastilla, distreta per la fredor de l’aigua. I es 
va quedar embarassada. El pare empal·lidia cada cop més en 
veure com se li anava inflant la panxa, i just un dia abans de 
ser pare, va marxar de casa i no va tornar mai més. 

 
Diuen que córrer és l’esport més popular del món, inde- 
pendentment de l’època i l’indret. Per córrer no cal tenir 
una tècnica especial ni gaire velocitat, i té l’avantatge que es 
pot fer en qualsevol clima i lloc. És un esport que més que 
res demana tenir força resistència. No en sé res més. Però la 
força d’aquell home que em va abandonar, i va seguir cor- 
rent durant molt de temps sense arribar a marxar del lloc 
on m’havia deixat, com puc interpretar-la? 

El pare va marxar per córrer. Vaig decidir creure’m això. 
No va marxar per anar a la guerra, ni per una altra dona, ni 
per instal·lar canalitzacions subterrànies de petroli en un 
desert. Vaig decidir pensar que simplement se li va oblidar 
el rellotge quan va marxar de casa. 

Jo no tinc pare. Vull dir que no és aquí; el pare sempre 
corre. Me l’imagino amb uns pantalons de color rosa flores- 
cent, i veig com passa corrent per Fukuoka, l’illa de Borneo, 
i després va cap a l’Observatori Reial de Greenwich. Ara gira 
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sota el peu esquerre de l’Esfinx, arriba al lavabo número 110 
de l’Edifici Empire State i després puja a la serra de Guadar- 
rama de la península Ibèrica. El puc reconèixer enmig de la 
foscor perquè els pantalons florescents que porta brillen. El 
pare corre, però, és clar, ningú l’aplaudeix. 

 
* * * 

 
La mare em va criar a còpia de bromes. Quan em sentia 
molt deprimida, ella m’aixecava els ànims enginyosament 
com si m’agafés pel clatell amb dos dits per treure’m d’un 
pou. Aquesta mena d’enginy de vegades em semblava molt 
vulgar, perquè el feia servir fins i tot quan li preguntava pel 
pare. El pare no era un tema tabú per a nosaltres, però tam- 
poc en parlàvem gaire perquè no ens interessava. Tot i així 
de vegades la mare feia cara d’avorriment i em deia: 

—Ja t’ho he explicat molts cops, allò del pare! 
—Ja ho sé, però... 
—Jahosé	és com se’n diu de la tita sense pèls dels nens! 

—I es pixava de riure tota sola. Des d’aquell dia, segueixo 
pensant que dir «ja ho sé» és obscè. 

L’herència més rellevant que em va deixar la mare va ser 
aquella actitud de no lamentar-se de si mateixa. La mare no 
sentia llàstima per mi ni se’n sentia culpable, per això li 
estava agraïda. Sabia que la gent que et pregunta si estàs bé 
en realitat pregunta pel seu benestar. El que demanàvem la 
mare i jo no era pietat ni comprensió, sinó una relació 
d’igual a igual, com la que et dóna un bitllet d’autobús. 
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La mare em donava sempre una resposta esplèndida, fins i 
tot quan la pregunta era sobre sexe. Com que no tenia pare, 
tenia molta curiositat sobre el tema. Una vegada vaig veure 
un senyor que coixejava per culpa d’un accident de cotxe i 
vaig preguntar a la mare: 

—Aquell senyor, com pot fer l’amor amb la seva dona? 
Ella em va mirar de reüll i va respondre secament: 
—L’amor es fa amb les cames? 

 
Quan vaig tenir mastitis, la mare no se’n va preocupar, sinó 
que se’n fotia. M’agafava pel braç i em picava els pits amb 
el colze. Jo sortia corrent i li cridava, però en el fons m’agra- 
dava aquell sentiment agredolç que m’omplia el cor. 

 
Només hi havia una persona en aquest món, a part de mi, 
que conegués l’encant de la mare. Era el meu avi matern, 
amb qui la mare no tenia bona relació. No tinc gaires re- 
cords de l’avi. Tot el que sé és que no dirigia la paraula a la 
seva néta sense pare, i que sempre parlava malament de 
la seva filla. Jo tenia simpatia per l’avi perquè era guapo, 
però ell ni em tocava ni em renyava. Potser no em veia per- 
què era massa petita, vés a saber, però un dia em va dirigir 
la paraula. Va ser després de prendre’s un te de rosella, i se’l 
veia de bon humor. Em mirava fixament i em va preguntar 
de sobte: 

—De qui ets filla, tu? 
—Sóc la filla de Jaok Jo! —li vaig respondre en veu alta. 
Però com si no hagués sentit la resposta, l’avi em va tor- 

nar a preguntar: 
—De qui ets filla, tu? 
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En veu encara més alta, li vaig cridar: 
—Sóc la filla de Jaok Jo! 
Però l’avi seguia fent-se el sord i em va tornar a pregun- 

tar, innocent: 
—Què? De qui ets filla? 
Tota exaltada, li vaig cridar amb totes les meves forces i 

fent salts: 
—La filla de Jaok Jo! Jaok Jo! 
Vaig sentir que m’hauria pogut passar la resta de la infan- 

tesa cridant d’aquella manera. Per fi, l’avi em va reconèixer: 
—Ah, ets la filla de Jaok? —va fer una cara trista—. Ja 

saps que té un caràcter molt difícil, aquesta? 
L’avi semblava enfadat. Em va fer seure davant seu i va 

començar a parlar-me de la mala conducta de la mare quan 
era petita. Jo l’escoltava amb atenció, amb els ulls ben 
oberts fent-me pampallugues. L’avi va dir molts cops que, 
de petita, la mare era molt rebel, però cada vegada que ho 
deia afegia que, en canvi, la meva tieta era molt bona filla i 
tenia un caràcter més dòcil que la mare. 

D’altra banda, una de les coses que la mare em deia so- 
vint era que «les persones han de néixer en un bon entorn 
familiar», i que si no hagués marxat de casa després de ba- 
rallar-se amb el seu pare, la seva vida hauria estat molt dife- 
rent. Quan la mare m’ho explicava, jo, asseguda al seu cos- 
tat, escoltava les seves queixes amb atenció, amb els ulls ben 
oberts fent-me pampallugues com quan seia amb l’avi. 

 
Sé  que la mare i l’avi no s’estimaven i que l’avi es burlava 
de la mare perquè va tenir una filla tota sola. La mare 
odiava l’avi per fer rentar a l’àvia les calces de la seva 
amant. Però 
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independentment de tot això, tinc una raó, una de sola, per 
acceptar l’avi, i és pel que va dir, uns dies abans de morir, 
a la mare. 

Va ser un dia que l’avi va passar per casa «sense motiu» i 
es va quedar més estona de l’habitual. No va parar d’es- 
broncar-la i criticar-ho tot, però la mare l’escoltava sense 
dir res. Quan ja no li quedava res de què queixar-se, es va 
mostrar sorprès pel silenci de la mare. L’avi, que semblava 
buscar motius per seguir criticant-la, va reprendre el seu 
discurs comparant el mal caràcter de la mare amb la docili- 
tat de la tieta, que era la seva filla gran. Però després de 
proferir tota mena d’insults, l’avi es va quedar parat una 
altra vegada davant el silenci de la mare. Va tocar el seu got 
de suc una estona i finalment va agafar el barret i es va ai- 
xecar. La mare i jo el vam acompanyar fins a l’entrada per 
cortesia. Ja a la porta, l’avi encara va trigar una estona a 
marxar i ens va llançar una frase enigmàtica abans de des- 
aparèixer donant-nos l’esquena: 

—Malgrat tot, si volgués tenir una relació amb algú, 
seria amb la petita, no amb la gran... 

L’avi es va morir uns dies després. Crec que era l’única 
persona que coneixia aquell petit secret, el veritable encant 
de la mare. Com que ara és mort, ja només el conec jo, 
aquest encant. 

 
 


