
Diari d’una filla

Quan era  petita,  el  meu pare  es  passava tot  el  dia  treballant,  de  dilluns  a

diumenge, per això jo m’estimava més a la meva mare que al meu pare, ja que

era amb qui estava tot el dia.

Amb els anys vaig anar obrint els ulls i pensant més per mi mateixa i la meva

mare ja no em semblava tan bona ni el meu pare tan dolent.

La meva mare sempre ha sigut una dona molt egoista, que mira molt per si

mateixa primer, mentre que el meu pare sempre ha sigut a l’inrevés, sempre la

resta primer, sobretot els seus fills i després ell.

Els meus pares es van separar quan jo tenia 9 anys, encara ho recordo, però el

meu pare no va desistir d’intentar recuperar a la meva mare fins que jo vaig

tenir 23. Molts anys, massa. Ella, sàpiguen-ho l’agafava i el soltava a la seva

voluntat. Va jugar amb ell. I això no m’ho ha contat ningú, això ho he vist jo al

llarg dels anys. Ell la estimava massa i jo cada cop la detestava més.

Independentment que sigui una dona molt controladora amb els seus fills, que

sempre volgués inculcar que és molt important estar prima i bonica, que em

tractés de serventa durant la meva adolescència i que a sobre em fes fora de

casa als 16 anys, el que pitjor vaig portar és, sense dubte, que torejés al meu

pare com volia i a més el tractés malament.

És la meva mare, no li desitjo cap mal, però al millor que m’ha ensenyat amb

els anys es a no voler ser com ella.

D’altre banda, el meu pare sempre va voler que encara que visquéssim amb ell

(el  meu  germà mitjà,  Víctor,  que  es  va  anar  de  casa  als  seus  18,  per  no

suportar-la)  tractéssim  amb  ella  perquè  mare  no  més  hi  ha  una.  Ell  volia

poséssim de las nostre part amb ella, etc. Mentre que la meva mare feia el

contrari, parlava malament d’ell i intentava que l’agaféssim mania, aconseguint

l’efecte contrari, clar.

A més, ja em vaig donar compte que el motiu pel qual el meu pare no estava

mai  a  casa  era  perquè  volia  que  nosaltres  visquéssim  de  la  millor  forma



possible, per això treballava tant, va arribar a estar durant anys amb 3 feines.

Quan era petita només veia que estava mai a casa, però amb els anys, vaig

veure que això ho feia per nosaltres, únicament per nosaltres, i això canvia molt

la historia, no?

Per fi, quan va complir els 52 anys, es va retrobar amb una veïna de la seva

infantesa i van connectar. Va començar a pensar una mica en ell. Va deixar

una de les feines i va començar a sortir amb ella a passejar, en fi, a viure la

seva vida.

Igual que he dit el millor que he aprés de la meva mare, diré el millor que m’ha

ensenyat el meu pare: Que la família és el primer, que els diners no tenen més

valor que el que li vulguis donar, que s’ha de valorar molt el que fa la resta per

tu, per petit que sembli i que s’ha d’estar sempre per els amics, a les bones i a

les dolentes. I no només m’ho va dir, ho vaig poder veure amb el seu exemple.

Per què parlo d’ell en passat? Ho diré.

El dia 28 de juliol de 2017, va ser el pitjor dia de la meva vida, amb diferencia.

Jo tenia 27 anys, el meu pare 55. Jo estava passejant a la gosseta de la seva

novia quan em vaig saber que el meu pare havia mort en un accident de moto.

Se’m va caure el món als peus i jo vaig caure de genolls.

I si, va morir quan tot just començava a viure la seva vida. I per suposat anant

d’una feina a una altre, just el dia que agafava vacances. Un cop de calor.  Va

ser a las 2 de la tarda, a Murcia i al juliol. Fàcil d’imaginar.

Aquest dia vaig madurar de cop. Aquet dia va marcar un abans i un després a

la meva vida. Al punt que just un any després, al juliol de 2018, em vaig mudar

a Catalunya. Al que més em lligava a Murcia era el meu pare i ja no estava.

En què m’ha repercutit després?

Doncs,  per  exemple,  al  setembre  de  2018,  ja  a  Catalunya,  vaig  ser

diagnosticada amb esclerosi múltiple. Una malaltia degenerativa autoimmune,

que afecta al sistema nerviós i que al 2020, després d’intentar ser mare, es va



posar molt agressiva i en un any em van donar 7 brots, alguns molt violents que

m’han deixat realment malament.

I això què té a veure amb el meu pare? Res. Però la forma amb la que ho he

pogut portar psicològicament, si. Ja que un dels pensaments més recurrents

que vaig tenir al 2020 va ser: “El meu pare voldria que lluités. No em puc rendir,

ell no va tenir aquesta opció i jo tampoc la vaig a tenir.”

El meu pare m’acompanya sempre, en els moments bons i en els dolents. Ho

sé, perquè ell està sempre al meu pensament... “que diria, que pensaria, que

voldria...”

Sense dubte, no hi ha res més valuós que el llegat que em va ensenyar.

Signat: La nena de papà.


