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Els  meus  primers  contes  —absolutament  mancats  de  contingut,  tot  s’ha  de  dir—  no  estan  titulats;                 

però  evoquen  el  testimoni  sincer  d’una  nena  de  nou  anys  que  un  bon  dia  se  sorprèn  tant  en                    

veure’s  incapaç  de  fer  tres  passes  seguides  sense  caure,  que  no  se’n  sap  avenir.  Quan  amb                  

el  temps  s’adona  que  en  comptes  d’anar  avançant  cap  a  una  recuperació  de  l’equilibri                

perdut  va  quedant  condemnada  a  la  relativa  seguretat  que  li  ofereix  una  cadira  de  rodes,  no                  

pot   evitar   sentir-se   com   si   un   gegant   invisible   intentés   estrènyer-li   el   cor   amb   la   mà.   

Quan  era  petita  no  sabia  fer-ho  bé,  això  de  titular  contes.  Una  noieta  malalta  i  pocatraça  sap  fer  bé                     

poques  coses,  de  fet.  Se  suposa  que  els  títols  com  Déu  mana  —aquells  que  enclouen                 

l’essència  dels  relats  que  coronen,  vull  dir—  s’elaboren  amb  paciència,  facultat  que  jo  no                

posseïa.  Si  els  contes  fossin  pastissos,  els  títols  serien  cireretes  confitades.  Esplendoroses  i               

perfectament  rodones,  d’aquelles  l’únic  deure  de  les  quals  és  emfatitzar  la  gràcia  del               

producte  final.  Però  la  noieta  malalta  i  pocatraça  no  s’ho  podia  permetre,  això  d’aprendre  a                 

confitar  cireres,  perquè  el  domini  de  cert  gegant  l’obligava  a  romandre  asseguda  i               

mortalment   quieta.   

Tot  va  començar  perquè  el  gegant  més  abominable  de  la  colla  va  néixer  el  mateix  dia  que  jo.  Dins                     

el  mateix  cos.  De  petits  no  semblava  que  necessitéssim  viure  separats,  però  el  pas  dels                 

anys  l’atabalava:  aviat  va  voler  ser  més  alt  que  jo,  córrer  més  que  jo,  guanyar  força  i                   

resistència.  Volia  engolir-me.  Fins  i  tot  va  engendrar  un  parell  de  fills  —bessons  rebels  i                 

insuportables—  per  tal  que  l’ajudessin  a  complicar-me  la  vida:  Distonia  Muscular  i              

Espasticitat,  es  diuen.  Feia  uns  dies  que  el  metge  m’havia  avisat  que  podia  passar;  havien                 

previst  que  els  primers  símptomes  de  la  malaltia  apareixerien  dues  o  tres  setmanes  després                

del  diagnòstic.  Per  acabar-ho  d’adobar,  també  em  va  comentar  que  es  tractava  d’una               



malaltia  degenerativa.  Efectivament,  el  gegant  ha  crescut  des  de  llavors  i  encara  ara  va  fent:                 

ha   tingut   més   fills,   i   cada   vegada   té   més   empenta.   

Els  culpables  de  la  meva  pèrdua  progressiva  de  mobilitat  es  multipliquen.  Volen  ofegar-me,               

oprimir-me  l’ànima  malalta.  Sort  en  tinc,  de  tenir  aliats.  Dos  gegants  dels  bons,  que  es  fan                  

dir  Informació  i  Medicina,  venen  a  allargar-me  la  mà  sempre  que  poden.  Durant  aquella                

primera  visita  fatídica  en  què  em  va  diagnosticar,  el  metge  em  va  advertir  que  la  malaltia                  

intentaria  desmoralitzar-me  —i  ho  ha  aconseguit  diverses  vegades—;  però  els  gegants  bons              

mai  no  han  deixat  de  fer-me  costat.  Si  no  lluitessin  per  posar-li  cada  dia  més  pals  a  les                    

rodes,   ella   ja   hauria   guanyat   la   cursa.   

Cert  dia  d’estiu  vaig  fer  divuit  anys,  gràcies  a  la  col·laboració  inestimable  d’aquests  aliats.  Havia                 

decidit  que  quan  hi  arribés  —si  hi  arribava—, començaria  el  primer  curs  del  grau  universitari                

prenent  exemple  d’uns  quants  escriptors  dignes  d’admiració:  després  d’haver  passat  mitja             

vida  arrossegant  els  propis  cors  —torbats  pels  records  d’un  passat  difícil—, havien             

aconseguit  atènyer  el  cim  de  la  glòria  ajudats  únicament  de  l’èxit  de  les  seves  novel·les.                 

Vaig  acceptar  de  bon  grat,  com  havien  fet  ells,  totes  les  activitats  paral·leles  que  la                 

universitat  em  va  oferir  per  tal  de  mantenir  la  ment  ocupada  i  d’allunyar  el  malestar  personal.                  

M’heu  de  creure,  però,  quan  us  dic  que  ni  tan  sols  em  va  passar  pel  cap  que  fos  un                     

comportament   que   pogués   apropar-me   l’oportunitat   de   conèixer   un   gegant   de   carn   i   ossos.   

Feia  aproximadament  una  dècada  i  mitja  que  uns  problemes  motrius  severs  l’havien  impedit  de                

traçar  línies  rectes  en  un  full  de  paper,  però  recordava  que  havia  viscut  submergit  en  la                  

tristor  més  pregona  durant  aquella  primera  etapa  de  la  vida  estudiantil:  l’hora  d’aprendre  a                

escriure.  Les  mestres  de  parvulari,  impacients  i  cansades,  li  anaven  repetint  que  la  base                

constitutiva  de  la  majoria  de  nombres  i  lletres  existents  era,  precisament,  un  pal  rígid,  com  si                  

pensessin  que  sabent-ho  s’animaria  a  provar  de  curar-se.  En  veure  que  no  era  el  cas,                 

sospiraven  pesadament.  Fins  i  tot  gosaven  etzibar-li  bufetades  verbals  davant  mateix  de  la               



mare,  quan  aquesta  demanava  amb  veu  tremolosa  com  havia  anat  l’exercici  diari  de               

cal·ligrafia.   “No   sé   pas   què   en   farem,   d’aquest   vailet...”.   

El  petit  Daniel  va  estar  a  punt  de  rendir-se  moltes  vegades.  Malgrat  tot,  com  que  era  curiós  de                    

mena  i  havia  nascut  amb  una  avidesa  de  coneixement  infatigable,  ell  anava  llegint.  D’ençà                

que  cert  llibre  il·lustrat  va  ensenyar-li  que  la  bandera  d’Anglaterra  consistia  en  una               

combinació  de  creus,  a  casa  no  va  parar  de  practicar.  Dia  rere  dia,  provava  de  dibuixar-la  a                   

la   llibreta.   

A  l’últim,  l’habitud  va  facilitar  que  les  ratlles  tortes  deixessin  d’ocupar  el  lloc  de  les  rectes  i  les  creus                     

dels  sants  patrons  d'Anglaterra,  d'Escòcia  i  d'Irlanda  del  Nord  que  el  nen  reproduïa  amb                

dificultat  van  acabar  fent-se  recognoscibles.  A  poc  a  poc,  l’escriptura  d’en  Daniel  va  millorar.                

Un  matí,  al  menjador,  la  mare  va  abraçar-lo  amb  llàgrimes  als  ulls.  Ell  sol  havia  vençut  el                   

gegant   dolent.   S’havia   curat.   

No  vaig  intentar  comprendre  per  què  se’l  veia  trist,  mentre  m’ho  explicava.  Més  aviat,  em  va                  

molestar  que  s’atrevís  a  sentenciar  la  conversa  d’aquella  manera:  “el  teu  cas  és  més                

complicat”.  Cert.  Practicar  no  em  serveix  per  a  res,  a  mi,  atès  que  el  meu  germà  bessó                   

insuportable     

—anomenat   Atàxia   de   Friedreich—   és   capaç   de   córrer   tant   com   el   temps.   

Fa  uns  anys  que  jo  amb  prou  feines  puc  caminar,  vet  aquí  la  diferència.  Les  malalties  degeneratives                   

van  així.  Tanmateix,  vaig  tenir  una  infància  intensa.  Els  companys  de  parvulari  i  jo  vam                 

aprendre  a  escriure  alhora,  cosa  que  tranquil·litzà  els  meus  pares.  La  tempesta  va  arribar                

més   tard.   

Vaig  conèixer  el  gegant  humà  Daniel  poc  després  que  la  meva  capacitat  de  traçar  línies  en  un  full                    

de  paper  quedés  anul·lada.  La  malaltia,  temible  al  principi,  començava  a  perdre  facultats:               

només  vaig  necessitar  un  ordinador  perquè  tot  tornés  a  funcionar  tan  bé  com  abans.  M’és                 

impossible  escriure,  encara  ara;  però  puc  teclejar.  Admeto  que  la  tecnologia  també  és  un                

gegant  dels  bons.  Dels  millors,  de  fet.  Emperò,  si  bé  la  cadira  de  rodes  manual,  lleugera  i                   



manejable  amb  què  em  desplaço  n’és  un  altre  producte  sensacional,  m’esgoto  sovint  de  tota                

manera.  En  Daniel  en  deu  estar  fart,  de  mi.  D’haver  d’empènyer  la  cadira  —i  el  meu  pes—                   

amunt   i   avall   cada   vegada   que   hem   d’afanyar-nos   per   arribar   a   classe.   

Ara  com  ara,  sé  que  en  Daniel  no  és  l’únic  gegant  humà  que  pul·lula  per  aquí.  Cada  cop                    

n’apareixen  més,  així  com  cada  dia  sorgeixen  nous  estudis  científics  esperançadors  i  nous               

avenços  tecnològics  espaterrants.  De  malalties  noves  també  se’n  van  trobant,  per             

descomptat.  Al  cap  i  a  la  fi,  els  reptes  es  fan  avorrits  quan  no  presenten  cap  dificultat.  El                    

meu  insofrible  germanet,  Atàxia  de  Friedreich,  és  un  gegant  abominable  i  grotesc:  és  més                

fort,  més  resistent  i  molt  més  veloç  que  jo.  N’és  un  de  sol,  però,  contra  milers.  Mai  no  podrà                     

guanyar   la   cursa.   

Sé  que  hi  ha  la  Medicina,  que  em  prolonga  la  vida;  la  Informació,  que  em  posa  en  guàrdia;  la                     

Tecnologia,  que  m’ofereix  eines.  I  tinc  amics  com  en  Daniel,  i  familiars  patidors  que                

m’inspiren.  També  sé  amb  certesa  que  el  nombre  d’aliats  augmentarà  al  llarg  dels  anys.  Un                 

dia  d’aquests,  potser  quan  jo  ja  no  hi  sigui,  s’alçarà  tot  un  exèrcit  de  gegants  prou  bons.  No                    

trigaran  a  deixar  més  d’un  tità  abominable  fet  miques.  Llavors,  milers  de  malalts  es  curaran  i                  

les   seves   mares   els   abraçaran   amb   llàgrimes   als   ulls.   

Ha  arribat  el  moment  de  la  cirereta.  Sovint,  els  contes  com  Déu  mana  es  tanquen  amb  un  desenllaç                    

clar,  o  amb  una  reflexió  profunda  i  educativa.  Després,  una  vegada  que  el  final  s’ha  escrit  i                   

que  el  relat  sencer  s’ha  revisat,  es  titula.  Per  tant,  jo  hauria  d’acabar  confessant-vos  que                 

sento  que  m’estic  morint,  que  no  duraré  gaire.  O  al  contrari,  podria  jurar-vos  que  no  penso                  

rendir-me,  que  no  permetré  que  la  vida  se  m’escoli  tan  aviat.  Però  aquestes  coses  no  van                  

així.  Si  vull  saber  què  passarà  al  final,  hauré  de  seguir  lluitant.  Em  sap  greu,  però  no  sé                    

predir   el   futur.   Només   sóc   una   noia   malalta   i   pocatraça   que   viu   envoltada   de   gegants.   


