
UNES HORES A LA SETMANA 

 

No puc aixecar-me del llit...  No puc! 

Hauria de vestir-me i endreçar la casa... hauria de fer-me una mica de menjar 

decent... però, segur que a la nevera no hi tinc res i, sortir a comprar, això sí 

que no puc pas! 

Quants dies fa que no em dutxo? Al bany fa fred! Primer hauria d’encendre el 

calefactor i... ara no se on està.  

El pis està molt desordenat però és que no tinc esma de res...  

La Carme, la veïna, diu que m’he d’animar, la meva neta que viu a Pamplona 

diu que he d’estar ocupada i fer coses, la metgessa diu que m’he de prendre 

les pastilles... 

Però cap d’elles coneix com estic, no saben el què em passa, com em sento... 

Només tinc ganes d’estar tranquil·la, tancar els ulls, estar en silenci i no pensar 

en res. No pensar... 

La televisió m’avorreix, no em concentro en llegir ni en fer cap de les coses que 

abans m’agradaven i em distreien... Ni tant sols escolto música... 

Ara mateix, em sembla impossible que hagués fet tants treballs de punt de creu 

i patchwork ... 

Quan penso en com era abans és com si veiés una altra persona.  

Aquella persona que no soc jo ara, sempre estava activa, enfeinada treballant i 

tirant els fills i la casa endavant, viatjant quan podia, cantant a la coral del 

barri... fent mil i una activitats. Em canso només de pensar-hi.  

Avui em quedaré al llit fins al migdia o fins la tarda. Em llevaré quan tingui gana 

i menjaré un iogurt o qualsevol cosa que hi hagi a la nevera. 



Però... si avui és dijous! Avui veuré a la Maria! Com és que no he recordat que 

avui és dijous? Ara mateix em dutxo, no vull pas que em vegi així... i em pinto 

una mica que semblo un fantasma...! 

Quina hora és?  Sí! Encara tinc una mica de temps... Baixaré a comprar 

galetes d’aquelles que agraden tant a la Maria.  

Quina dona tant magnífica, la Maria. Si no fos per ella, jo no parlaria ni em 

relacionaria amb ningú. Quantes coses m’explica... 

La Maria sempre em fa riure i per molt trista que jo estigui sempre troba la 

manera de canviar-me el xip, com diu el jovent d’avui en dia. Sembla que em 

faci un “reset“ i em doni forces per continuar endavant. 

La Maria no em recrimina mai quan veu que, durant la setmana, no he fet res 

del que em va proposar i vam acordar que faria. Em reconforta dient que “tot 

arribarà, ja ho veuràs: hi haurà un dia en que els records no faran mal”. 

No se pas on estaria jo sense la trobada setmanal amb la Maria.  

Sort que vaig fer cas a la metgessa quan em va dir que em fes voluntària. Ho 

vaig fer d’esma, una mica per no sentir-la més, perquè, en aquell moment, a mi 

tot m’era igual. 

La Maria te 87 anys i viu sola en un tercer pis sense ascensor. No te família i 

els seus amics han mort.  

Em van proposar visitar-la setmanalment per fer-li una mica de companyia i 

veure quines necessitats tenia.  

Poc em podia imaginar jo que aquella dona de cara dolça i ulls entremaliats, 

sense sortir del menjador de casa seva, em retornaria les ganes de viure unes 

hores a la setmana.      

La guineu del Petit Príncep 


