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UN DIA QUALSEVOL

07,20h: M. Pilar. 
Un problema inesperat

—M. Pilar! Nena! Au, desperta; son les set passades.
—Ja estic aixecada, pare.
Com cada dia, el Manolo desperta la filla en arribar a casa. 

Normalment la veu que li contesta està mig adormida, avui però, 
ha sonat ben espavilada. Entreobre la porta i pregunta:

—Tot bé? 
—Sí, pare. No podia dormir i m’he posat a estudiar —contes-

ta sense girar-se, està asseguda a l’escriptori, d’esquena a la porta, i 
amb el cap cot damunt un llibre.

El Manolo torna a ajustar la porta i se’n va cap al menjador d’on 
li arriba l’olor del cafè recent fet que l’Ivan ja ha preparat. No sabria 
dir ben bé què, però la nena —per ell sempre serà «la nena»— li ha 
semblat diferent... És clar que la M. Pilar ja no és una criatura, té 
divuit anys... Més tard en parlarà amb la dona; les mares ho saben 
millor tot això de les noies. Quan entra a la cuina ja s’ha oblidat que 
l’aspecte, o el posat, o no sap què de la M. Pilar se li ha fet estrany.

Efectivament, el fill segon, l’Ivan, acaba de treure la cafetera 
del foc i està preparant l’esmorzar pels dos. Des que el noi agafà el 
relleu del taxi i fa el torn de dia esmorzen junts; aquesta estoneta 
els serveix per a passar-se «el parte de guerra», com en diuen ells: 
si hi ha alguna cosa del cotxe que no acabi de rutllar, si s’ha de 
posar benzina, el canvi que queda a la caixa, alguna anècdota curi-
osa de la nit, de tant en tant un consell al fill (cada vegada menys, 
però), alguna pregunta per part del noi, també cada vegada més 
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escadusseres... Després el Manolo se n’anirà a dormir, i tots els de 
casa procuraran no fer gens de soroll respectant-li el descans que 
s’ha merescut en una nit de treball. Que la casa estigui en silenci 
no serà gens difícil, el noi gran i la filla se’n van a quarts de nou, 
l’un al bufet i l’altra a l’institut. L’Ivan també surt cap a les nou, i 
la seva dona, la Carme, hi ha dies que marxa a la compra i no tor-
na fins a vora les onze; quan arriba es tanca a la cuina i prepara el 
dinar; després sovint s’estira una estoneta al sofà. Al principi de 
casats i fins no fa gaires anys, l’esperava al llit i aprofitaven que 
estaven sols a casa —llavors els nens eren a l’escola o a l’institut— 
per a tenir una mica d’intimitat; però ara ja fa bastant de temps 
que les estones íntimes són escasses: s’han fet grans, i tant els de-
sitjos com les ganes són altres.

A la M. Pilar li ha estranyat que el pare obrís la porta; que 
potser li ha sortit la veu una mica enrogallada? Té sort que el pare 
no s’hi fixa mai en aquests detalls; avui té els ulls botits de no dor-
mir; per si de cas al pare se li acudís d’entrar, no ha alçat el cap del 
llibre simulant que estudiava. No ha pogut aclucar l’ull en tota la 
nit. I no és que li preocupin els exàmens, que també, fins a cert 
punt; sinó que el que li ha tret la son és el problema que se li ha 
girat. Un problema inesperat que no desitjava que passés. O sí? 
Inconscientment, tal vegada sí que ho volia; el fet és que no va 
posar tots els mitjans perquè no succeís. Es va confiar, ve-t’ho aquí. 
Ara el té a sobre; sort que no està sola, el Rashid li fa costat. Al-
menys així ho creu. 

El Rashid li porta tres anys, com el seu germà Ivan, però és 
molt més madur que la majoria de nois que coneix; és clar, ha ha-
gut de créixer de pressa, lluny del suport de la família. Al principi, 
sense conèixer ningú en una ciutat gran i en un país estranger, 
devia de ser dur; el noi no en parla gaire de com va anar tot, ni 
tampoc dels anys passats. De totes maneres no sembla un magrebí, 
si no diu el nom ningú ho endevinaria que prové del Marroc. El 
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Rashid és diferent, no s’assembla a cap dels companys de l’institut, 
ni dels amics; i en té un grapat, només comptant els amics dels 
germans ja n’hi ha una bona colla. Ell és d’una altra manera; amb 
molts dels nois es coneixen des de l’escola primària. En Rashid 
parla diferent, reacciona diferent i sobretot la mira i la tracta d’una 
forma que al principi li feia posar la pell de gallina (ara ja no). Li 
agrada escoltar-lo i fer plans de futur amb ell; n’han fet tants! Ja 
treballa i és autosuficient; ara per ara no guanya un gran sou, però 
ella és de família treballadora i sap molt bé el valor dels diners i el 
que costa de guanyar-los. Des que surt amb el Rashid la seva vida 
se li ha girat com un mitjó, ja res és com abans; sí que encara vol 
continuar estudiant, però ara valora també altres opcions, com ser 
independent, veure món —el xicot es vol comprar una moto i han 
planejat que potser podrien passar les properes vacances junts—. 
Això de passar les vacances fora de casa i viatjant en moto amb un 
xicot, encara no ho ha dit als pares, i no sap com s’ho prendran, 
però és el que diu en Rashid: ja té vora dinou anys i a aquesta edat 
ja hi ha moltes noies que són independents, i fins i tot mares de 
família! A més espera, com els altres anys, aprovar-ho tot amb 
bones notes i treure una bona puntuació a la selectivitat; dirà que 
és el premi que desitja pels resultats escolars obtinguts. Com que 
mai ha demanat res d’especial, malgrat tenir sempre uns resultats 
excepcionals, podria ser que colés. Ara, però, s’ha de concentrar en 
l’entrebanc sobrevingut.

A la segona falta les antenes se li van posar en alerta; sense dir 
res a ningú més que a la Loli, la seva amiga íntima, es va comprar 
el test de la farmàcia. El va guardar un parell de dies abans de de-
cidir-se. Finalment va demanar a la Loli que l’acompanyés en el 
moment de fer-se la prova. Va sortir positiu. Un cop passada la 
tremolor de cames per la mena d’ensurt que tingué en veure el 
resultat que havia sortit, la sorpresa la va aclaparar; de fet, en el 
fons tal vegada va estar contenta. 
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—De veritat estic embarassada? Ai, mare meva! —estaven 
soles al pis i el crit —d’alegria, de sorpresa?— que va fer no el va 
sentir ningú més que l’amiga.

—No t’esveris —li digué la Loli, que estava al seu costat i 
quasi tan nerviosa com ella—. He sentit dir que aquests tests no 
són del tot fiables; espera un temps i repeteix-lo. O vés al metge.

—Ah, no; al metge no hi penso pas anar ara —contestà de 
seguida—. Més endavant potser, quan n’estigui segura i estigui 
més avançada. Bé, si no em trobo malament, és clar. Ho mantindré 
en secret —afegí molt decidida.

—Com vulguis. Però jo de tu, hi aniria ja; així ho sabria de 
seguida. Ja saps que, si no vols anar-hi sola, pots comptar amb mi 
perquè t’hi acompanyi. I per tot el que vulguis, no cal que t’ho 
digui...

Tanmateix a la tarda li va faltar temps per a dir-ho al xicot. 
No sabria qualificar com s’ho va prendre. No es va posar a fer salts 
d’alegria precisament... Tots els raonaments que li va fer el Rashid 
foren assenyats, de fet, més que els d’ella, que tan aviat botava de 
contenta com començava a dubtar de si l’havia de tenir o no. Van 
decidir, millor dit, el Rashid va ser de l’opinió —i la va convèn-
cer— que primer de tot n’havia d’estar segura. Aniria a veure al Dr. 
Masdeu, el ginecòleg de la mare, en el que tenia una gran confian-
ça, doncs els havia vist néixer a tots tres germans; precisament ell 
els havia ajudat a venir al món. La mare la va portar una vegada a 
la seva consulta quan va començar a tenir la menstruació; anys més 
tard ella hi va anar pel seu compte quan va voler prendre anticon-
ceptius. Li tenia confiança. Tampoc en coneixia cap més, i no era 
qüestió d’anar esbombant el que li passava. 

Va sortir de la consulta com si hagués anat al confessionari 
(feia molts anys que no anava a confessar-se); però al doctor Mas-
deu li ho va explicar tot. Li va sortir sense que el metge hi hagués 
d’insistir ni hagués d’estirar-li la llengua: que anava amb un noi 
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tres anys més gran que ella; que s’estimaven; que tenien relacions 
sexuals. 

—Amb precaució, eh? Normalment prenc pastilles —volgué 
aclarir.

El Dr. Masdeu no feu cap comentari, continuà preguntant 
discretament i escoltant. 

—No, no m’hi fixo gaire en el període de descans... —respon-
gué, una mica amoïnada? «Sí que hi hauria hagut de posar més 
atenció...», pensà.

—Sí, és possible que alguna vegada me les hagi descuidat, 
potser sí... —assegurà amb recança. 

També li explicà que els pares no sabien que la cosa fos serio-
sa; no els ho havia dit perquè el xicot era magrebí i tenia por que 
no l’acceptessin... No, la mare tampoc sabia que l’havia anat a veu-
re, no volia dir res fins més tard, quan fos segur, això si és que es-
tava embarassada, que potser no hi estava, oi? El test de la farmà-
cia no sempre és fiable, li havien dit. 

L’home, ben passada la seixantena i amb molts anys de 
pràctica ginecològica, l’escoltà sense moure ni una pestanya; ja 
hi estava acostumat a aquests casos, n’havia vist tants! Recordà 
que ell mateix havia ajudat a néixer la noia quan sa mare no en 
pensava tenir cap més i s’havia mig plantejat avortar. En aquella 
ocasió ell no estava per la labor de practicar interrupcions d’em-
barassos; i ara, ja a punt de la jubilació, tampoc. Mai n’havia fet, 
d’avortaments. Tanmateix veia que el millor per la noia seria no 
tenir-lo. «Comprometràs tota la teva vida», li volia dir. Però no 
influiria ni cap a un cantó, ni cap a l’altre. Solament li posaria les 
coses clares.

El Dr. Masdeu, després de visitar-la i de fer-li unes quantes 
preguntes més tècniques, li programà una sèrie d’analítiques per 
estar-ne segur, digué; encara que ell ja sabia, després de l’explora-
ció, que la noia portava un fill a la panxa. 
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Ahir a la tarda en va saber els resultats: estava embarassada de 
gairebé nou setmanes, i el doctor Masdeu li havia dit unes quantes 
veritats que l’havien fet reflexionar.

Ha passat tota la nit donant-li voltes: té la criatura o avorta? 
Tant si pren una opció com l’altra, podrà comptar amb el Rashid? 
O no? Ella creu que sí, però hi ha molts nois que no volen saber-ne 
res del que vindrà, o que avorreixen la xicota després de l’avorta-
ment o fins i tot quan està embarassada... I si decidís interrompre 
l’embaràs i anys més tard no en pogués tenir, de fills? No s’ho per-
donaria mai, sempre ha pensat que li agradaria tenir una família 
nombrosa; quantes vegades s’ha imaginat a la cuina preparant lles-
ques de pa amb mantega i sucre o amb tomàquet per la mainada... 

Finalment, cansada de donar voltes pel llit i no poder dormir, 
ha fet una llista de pros i de contres. De contres n’hi han sortit un 
munt: segurament hauria de deixar els estudis; haurien de buscar 
on viure i els lloguers estan pels núvols! D’allò d’anar a voltar món 
amb la moto ja se’n podrien oblidar; passarien a dependre del que 
guanya en Rashid, que és bastant galdós. Els pares d’ella els hauri-
en d’ajudar, i ja sap que no els pot demanar aquest esforç econò-
mic, han fet l’impossible perquè el Sergi i ella estudiessin, i l’Ivan 
perquè no va voler estudiar... Al cap d’un temps ella podria treba-
llar, però una feina no es troba així com així... sobretot si no tens 
els estudis acabats. I una criatura comporta moltes despeses, diuen. 
Si es decantés per la interrupció de l’embaràs —el Dr. Masdeu no 
li ho faria, ja li ho va deixar clar, però l’encaminaria a un especialis-
ta que li garantiria un avortament professional i segur—, necessi-
taria, sempre segons el Dr. Masdeu, uns 600€ més o menys; segu-
rament serien més que menys, que son diners, és clar, però tampoc 
és una quantitat desorbitada, entre ella i el Rashid la podrien 
aconseguir. De pros solament n’ha trobat un, però és tan important 
que val per tot i sobrepassa amb escreix tots els contres: tindria un 
fill de l’home que estima i tots tres formarien una família.
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I els pares? Segurament tindrien un disgust —sempre pas-
sa—; però la mare també es va casar prenyada del Sergi. Ella se 
n’assabentà un dia quan, endreçant papers, va veure el llibre de 
família on consten les dates de casament dels pares i les dels nai-
xements del fills; els pares es van casar el maig i el Sergi va néixer 
el desembre del mateix any. Així doncs, segurament la mare la 
comprendria... Això espera! I el pare? Aquí no n’està tan segura, 
sempre ha estat la nineta dels seus ulls; tindria una decepció, però 
probablement amb el temps i el nét —ella compta que serà un 
nen— segur que li passaria l’enuig. Seria el seu primer nét, perquè 
el Sergi, que ja fa un parell d’anys que surt amb la Natàlia, no sem-
bla que tingui pressa, ni per casar-se ni per a tenir família; i l’Ivan 
no en vol ni sentir parlar de tenir novia. 

Tot plegat, no ha aclucat l’ull en tota la nit. En principi no 
està preocupada; només que no sap cap a on tirar. Seguirà el 
consell que li donà el Dr. Masdeu, ho parlarà amb el xicot; li va 
dir que com a mínim tenia dret a saber-ho i a opinar. El trucarà 
ara que són gairebé les vuit, abans que apagui el mòbil en po-
sar-se a treballar.

—Cari, soc jo. Estàs treballant ja?
—...
—Bé, doncs seré ràpida. Ahir em van donar els resultats de les 

analítiques. 
—...
—Doncs... serem papis, cari!! 
Sense voler la veu li ha sortit excitada; massa alta si no vol 

que ningú la senti i conservar el secret de la situació, les parets són 
tan fines! La porta del dormitori? Fa una ullada ràpida. Està tan-
cada. Uf !

—...
—Sí, sí, segur, el cent per cent. Estic de vora nou setmanes... 

—ha baixat la veu fins a un xiuxiueig íntim.
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—...
—No, del tot no. El Dr. Masdeu em va dir que encara estic a 

temps per a decidir-me. 
—...
—No, et dic que encara no, però gairebé. Em fa tanta il·lusió! 

Ho hauríem d’acabar de decidir entre tots dos. Tens dret a dir la 
teva, papi.

—...
—A l’última hora del matí tinc un examen i sortiré tard. Et 

vinc a buscar a la tarda i ho parlem.
—...
—Fins la tarda. T’estimo. Un munt de petons.
Penja. Li ressonen les paraules del metge: «I el pare de la cri-

atura?». «Tens temps fins la setmana catorze, però més val que ho 
enllesteixis aviat; quan hagis decidit què vols fer, m’agradaria par-
lar amb ell, veniu tots dos a veure’m». «Sigui el que sigui el que 
decideixis, jo et faré costat». «Pensa que tu ets la que tens l’última 
paraula». «Pels teus pares no pateixis, ja hi parlaré jo; en tinc mol-
ta pràctica, d’apaivagar pares». 

De la consulta del Dr. Masdeu en va sortir tranquil·litzada, 
només calia que sabés què volia fer, tan senzill com això. Tot i així, 
ja havia vist la nit anterior, passada sense poder agafar el son, que 
de senzill no ho era gens. A la tarda entre ella i el Rashid ho aca-
barien de decidir. Si fos per ella... tindria el fill sense dubtar; però 
era aquesta la millor opció? Sí o no? Sí... No... No ho sabia, no ho 
tenia gens clar. Sort que el Rashid era més madur, i segurament 
entre els dos ho encertarien.

Tanmateix, després de parlar amb el xicot, no sap perquè, però 
un lleu desassossec la envaeix.
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08,00h: Rashid. 
Preparat per a tirar milles

A l’entrar al taller, just abans que desconnectés el mòbil, ha rebut 
la trucada de la xicota. En Rashid és de les poques persones que no 
vol estar pendent del telèfon mentre treballa, sempre l’apaga abans 
de posar-se a la feina; a més, sovint té les mans greixoses i el deixa-
ria ple de ditades... i ell és curós de mena amb les coses, sobretot si 
valen diners. La M. Pilar això ja ho sap, així que l’ha trucat quan 
traspassava la porta, just abans que es canviés i es posés la granota 
de treball.

En Rashid és un jove físicament maco, se’n podria dir un 
murri simpàtic; n’és conscient del seu atractiu físic, i moltes vega-
des s’ha valgut dels seus encants masculins per a aconseguir el 
objectius que s’ha marcat, sobretot entre les noies. Aquest cop, 
però, li ha sortit malament: la noia s’ha quedat prenyada, i pel que 
li ha dit li sembla que no està del tot disposada a avortar. I ell no 
vol de cap de les maneres quedar ancorat, és massa jove (encara 
no ha complert els vint-i-dos), i té molt de camp per a recórrer. 
Per l’altra banda, quan vulgui casar-se (perquè un dia o altre es 
casarà), serà amb una magrebina, educada en les tradicions de 
l’Islam, que pujarà els fills com cal; no com aquestes dones euro-
pees que volen treballar, i després la casa i la canalla tot va pen-
gim-penjam. La M. Pilar ja li agrada, ja; però per a ell no signifi-
ca res seriós ni definitiu; li ha servit per a integrar-se al país, per 
no trobar-se tan sol, per a tenir sexe segur i també per a lluir de 
xicota; perquè ha de reconèixer que la noia crida l’atenció a tot 
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arreu per bonica, per simpàtica, per intel·ligent, per saber estar en 
qualsevol ambient, per tot. A més, està enamoradíssima d’ell, i ho 
demostra. Ha estat i és l’enveja dels seus amics, magrebins i no 
magrebins.

Quan li va dir que podria ser que estigués embarassada, no va 
saber quin paper fer; la va veure tan il·lusionada, tan enamorada, 
que el seu ego tingué un xute d’adrenalina; una mica més tard hi va 
reflexionar i, sense mostrar-se en contra, la va convèncer per asse-
gurar-se’n (ella no pensava anar al metge fins més tard, quan la 
panxa ja es comencés a notar o si es trobava malament, li va dir). 
Llavors, ell, cautament, li va insinuar que hauria de pensar molt bé 
el que feia, perquè una criatura ho canviaria tot. No va tenir prou 
coratge per a dir-li que ell no en volia cap de fill d’ella, ni en aquest 
moment ni mai. Tots els arguments que li presentà, sense mostrar 
els seus veritables sentiments, foren raonables: eren molt joves, ella 
encara estudiava, ell tot just acabava de rebre els papers de residèn-
cia; on quedaria el projecte de viatjar tot dos amb la moto que 
s’havia de comprar? Formar una família era cosa de més endavant... 
D’estar prenyada, si ho pensava bé, potser valdria més avortar, ara 
que encara no es notava res, ningú se n’assabentaria. Ell podria aju-
dar-la. Llavors sí que la va espifiar! En sentir la paraula «avortar» la 
M. Pilar saltà com una lleona a la que li arrabassen la presa: 

—De cap manera! És un fill de l’amor. I el tindré. Com ho 
pots dir, això d’avortar? És nostre! Que no m’estimes? Que no el 
vols tu? 

Els ulls se li ompliren de llàgrimes; mai l’havia vista plorant. 
Va fer marxa enrere:

—Només t’ho havia dit per si ho volies considerar... Pot ser 
una solució en aquest moment...

La M. Pilar s’emmurrià. No en van parlar més fins el dia que 
li va dir que havia anat al ginecòleg i s’havia de fer unes proves de 
laboratori. 
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