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SITUACIÓ CÍTRICA 

No sabria dir-vos fins a quin punt a allò se’n podia dir viure, o més aviat 

sobreviure. Estava envoltada d’una cridòria constant. La guerra havia esclatat 

entre el seu marit i el fill que compartien des que, a aquest últim, li havien 

aparegut els quatre pèls moixins de l’adolescència a la barbeta. No es podien ni 

veure, i en l’improbable cas que ho fessin, més d’un objecte sortia volant pels 

aires enmig d’un temporal d’insults i acusacions. I ella, allà fotuda, resistint des 

del centre del camp de batalla, condemnada a rebre diàriament per banda i 

banda. 

Sempre mantenia una posició imparcial per no produir cap queixa ni més 

altercats. És per això que els cuidava equilibradament amb la delicada tendresa 

d’una mare i l’amor sincer d’una esposa eternament enamorada. A més a més, 

amb l’absoluta bona fe d’aquell injust món que li havia tocat viure, s’ocupava de 

fer d’intermediària entre els dos enemistats per assolir una mínima harmonia a 

dins la llar. Desgraciadament, les seves accions no eren suficients per resoldre 

la divergència i arribar a un possible tractat de pau. 

No era pas de les que creien en el destí, així que, des de l’inici de la baralla, 

s’havia negat a acceptar aquella desastrosa part de la seva vida. Però la 

resignació s’anava apoderant d’ella de mica en mica. Havia començat a admetre 

a la seva consciència que es trobava en un carreró sense sortida. Des de feia 

dues setmanes havia nascut a dins seu la idea basada en que el conflicte era 

una causa gairebé perduda. Havia estat donant voltes i voltes sobre l’assumpte; 

mentre es dutxava, conduint cap a la feina, retornant de la feina, preparant el 

sopar... Sobretot en estones on gaudia d’aquella soledat que la mantenia aïllada 
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temporalment del problema. No obstant això, no n’acabava d’estar convençuda. 

Els apreciava exageradament i li quedaven forces per seguir lluitant per la unió, 

encara que la consumissin com un llumí i li neguessin la senzilla tranquil·litat que 

desitjava assolir.  

D’aquesta manera pintaven les coses una matinada del primer dijous de març 

d’aquell any ruïnós. Paral·lelament a l’immerescut ecosistema que l’assetjava, 

les pluges recents i l’increment de temperatures havien fet esclatar la primavera. 

Els arbres començaven a enjardinar de flors els parcs de la vila tot alliberant 

grans dosis de pol·len per la troposfera. Des que era una criatura se sentia 

seduïda per aquella època de l’any: l’omplia de vitalitat i l’ajudava a 

desempallegar-se de la freda reclusió de l’hivern. Però aquell any tot era diferent. 

Asseguda a la cuina, amb el cap inclinat i recolzat a la mà esquerra com si pesés 

cent quilos de palla, enfocava els ulls cap a la finestra amb la mirada 

completament perduda. Dubtava si el seu estat d’ànim podria beneficiar-se de 

l’esperat canvi d’estació. Tenia l’esquena carregada de tensions musculars i la 

ment atapeïda de contradiccions. I això que només era dilluns! Com s’ho faria 

per arribar al divendres? –Fes-te una infusió de les teves i cap al llit –va dir-se a 

si mateixa mentre s’aixecava. Desanimada, va agafar una tassa lila de l’armari, 

una cullereta del primer calaix, el pot de mel de flors i la caixa d’herbes del rebost. 

Tot seguit va omplir un cassó d’aigua i el va deixar escalfant a sobre el fogó. 

Els dos mascles feia hores que planxaven l’orella i ella no trigaria gaire en fer-

ho. L’aigua bullia i les bombolles de vapor augmentaven quasi bé tan ràpid com 

les seves preocupacions. Hi havia dues coses que també la inquietaven 

constantment, com si fossin dues mosques voleiant-li a pocs centímetres de les 

orelles des que s’aixecava al matí fins que se n’anava a dormir. De fet, les dues 
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cabòries feien referència a un mateix tema: el temps i els seus efectes colaterals. 

La primera d’elles, com a moltes altres dones, era el pes dels anys sobre el cos 

i la consciència. Com més grisos es tornaven els seus cabells, més remordiments 

ennuvolaven els records del seu passat. No suportava mirar-se al mirall i no 

sentir-se atractiva. En quin moment el temps s’havia aliat amb les horroroses 

arrugues que li esguerraven el rostre? Li sabia enormement greu no haver-se 

aventurat en els projectes que li havien ofert durant la seva joventut. Si hagués 

seguit lluitant per les seves metes i il·lusions personals... Es penedia tant de no 

haver viatjat sola pel continent africà. ¿Per quin motiu, sinó, s’havia llegit les 

vuitanta-vuit guies dels deserts i sabanes més fascinants del planeta? Però ara 

ja no s’hi veia amb cor, ni es creia capaç d’abandonar a la família. Se sentia 

desemparada, com si l’haguessin atracada i li haguessin pres la seva part més 

atrevida.  

L’aigua escaldada ja estava llesta. Va parar el fogó i va deixar caure-hi un grapat 

de fulles de poliol. Una flairança dolça i agradable es va estendre per tots i cada 

un dels racons de la cuina. Amb els ulls tancats, va inspirar profundament per 

gaudir d’aquells nano segons de quietud en forma de vapor. Tot seguit ho va 

tapar amb un plat blanc que hi havia a l’escorredor. Allò sí que la relaxava i no 

pas les tardes que havia de compartir amb les seves “amigues” a la cafeteria. 

Precisament sobre això girava l’altre assumpte que l’amoïnava. Era quelcom 

molt més personal. No estava gens d’acord en com la societat la pressionava per 

gestionar el seu temps lliure. Semblava que cavalcar en contra de la dinàmica 

del seu cercle social era quelcom il·legítim i inacceptable. No la satisfeien els 

partits de pàdel de cada dimarts i dijous al vespre, ni les classes de salsa dels 

dimecres i els divendres. Tampoc la motivaven les classes de spinning dels 
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dilluns abans de dinar i detestava els tasts de vins dels dissabtes al dematí. 

Trobava innecessari i ridícul posseir una agenda excessivament atapeïda. Ella 

en tenia prou meditant de tant en tant per seguir endavant. Però el pitjor de tot 

era haver d’escoltar-les presumir dels resultats acadèmics dels seus fills, dels 

negocis dels marits i de les joies que es compraven cada tres dies i mig. Cap de 

les converses que mantenien era sincera, tot al contrari, es podien definir al cent 

per cent com antinaturals. Si s’hi presentava, era purament per compromís. I si 

no hi assistia, semblava que cometés un crim, cosa que li recriminaven diversos 

cops quan la tornaven a veure. Però per què? Tenia la culpa de no sentir cap 

al·licient per acompanyar-les? No hi encaixava, no hi havia encaixat i tampoc hi 

encaixaria mai. –En fi, almenys tinc salut –es repetia assíduament per 

reconfortar-se. 

Amb la tranquil·litat que la caracteritzava va vessar el líquid verdós a dins la tassa 

i hi va incorporar dues cullerades de mel. Es va aturar durant dos segons, 

reflexiva. Tot seguit va concloure que una tercera no li faria cap mal i en va afegir 

una de nova (no tan carregada com les anteriors). Com que tenia un xic de mal 

de coll va decretar convenient recórrer al truc secret de la seva tia-besàvia: 

afegir-hi set gotes de suc de llimona. Va obrir la nevera per agafar mitja llimona 

situada al segon prestatge. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis... L’última gota es 

resistia. Amb els dits entrellaçats i la mitja llimona encaixada als palmells de les 

mans, va pressionar vigorosament. No obtenia resultat. La gota s’oposava a 

despenjar-se. Tot i així, va tornar a insistir. I quan semblava que la llimona estava 

més seca que les fulles caduques de la tardor, l’expectada gota es va precipitar 

tímidament a dins la tassa. A continuació es va refregar la cascada de suor que 

li regalimava pel front. Al mateix temps, un pinyol diminut es va desprendre de la 
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polpa. Tan diminut que els seus ulls no el van poder detectar, ja que si se 

n’hagués adonat, l’hagués extret en aquell mateix instant. Així doncs, es va 

empassar el líquid amb el minúscul i imperceptible acompanyant inclòs. Introduí 

la tassa al rentaplats, pujà les escales fins a l’habitació i s’introduí al llit. I amb els 

ulls closos i el pinyol reposant al seu interior, agafà el son sense saber que res 

tornaria a ser com abans. 

L’endemà al matí es va llevar a la mateixa hora de sempre i es va dutxar com 

sempre. Després va preparar l’esmorzar pel marit com sempre, i quan aquest va 

finalitzar, va repetir el procés amb l’esmorzar del nen com sempre. Ella va optar 

per no menjar res. Tenia una sensació estranya a l’estómac. Com si algú 

estigues cavant amb una aixada a les profunditats del seu ventre. Es va rentar 

les dents i va posar rumb cap a l’oficina on treballava. A mig camí, aquella 

sensació es va enfilar verticalment fins a marejar-la per tots cantons. Es va aturar 

al marge de l’autovia i va trucar a la feina per informar de la situació. –No es 

preocupi, vagi-se’n a reposar i ja recuperarà les hores demà –va respondre-li la 

supervisora. Tot i que el mareig no cessava, va engegar el motor per arribar el 

més ràpid possible al domicili. Tant bon punt va entrar per la porta, va caure 

inconscientment al damunt del sofà. 

Es va despertar dues hores més tard. El cap no li donava tantes voltes com 

abans. La gana que no havia tingut per esmorzar s’havia transformat en set. 

Estava totalment assedegada. Se sentia capaç d’engolir tota l’aigua dels núvols. 

Es va acostar a la cuina per saciar aquell desig irrefrenable i va agafar la gerra 

d’aigua situada al centre del marbre. Desconcertantment, el gust de l’aigua no 

corresponia al seu sabor habitual. Tenia un toc ranci, força àcid. Va dirigir-se al 

lavabo per comprovar si a l’aixeta succeïa el mateix. En efecte, el gust 
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inacostumat es mantenia. «Que estrany...» rumiava removent la llengua entre el 

llavis i les dents. I si el sabor avinagrat el produïa ella mateixa? La seva hipòtesi 

va quedar confirmada a l’empassar-se saliva. Ni ella ni les seves papil·les 

gustatives comprenien el que succeïa. Tot seguit, aclaparada, va aixecar el cap 

i es va observar al mirall. 

No donava crèdit al que presenciaven els seus ulls. Allò no podia ser real. De 

l’interior d’ambdues orelles li naixien dos pals irregulars i marronosos de la mida 

d’un llapis. El primer que va pensar era si formava part de l’argument d’algun 

malson. Però no estava somiant. Els bastonets eren perfectament tangibles. Els 

va segar ràpidament amb les tisores de la pedicura. 

Intentava cercar la causa, o causes, dels esdeveniments d’aquell matí 

estrambòtic, però no obtenia cap lògica convincent. Una de les suposicions més 

potents es recolzava en que potser estava desenvolupant els símptomes d’una 

malaltia, d’aquelles poc conegudes, que tenen un nom desmesuradament llarg. 

Molt més llarg que la paraula “desmesuradament”. Però amb no gaires dificultats 

es va convèncer que les orelles i la resta d’òrgans estaven sent afectats per la 

insignificant al·lèrgia d’algun producte que havia menjat durant el dia anterior. 

Suficients maldecaps la torturaven com per haver de sumar-ne un de nou.  

A través de la finestra entreoberta que connectava amb la terrassa s’hi 

escoltaven, amb una tèbia entonació, la coral dels nous ocells que havien 

acompanyat l’arribada del canvi d’estació. S’hi va apropar, atreta pel seu cant 

captivador i es va asseure al marge de l’obertura. Pel que tenia entès, durant 

l’equinocci de primavera, la Terra es trobava situada al centre de l’òrbita del Sol. 

D’acord amb la posició d’aquesta, la durada del dia era idèntica a la de la nit, ja 

que els dos hemisferis compartien la mateixa distància respecte al Sol. I aquella 
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claror del Sol li penetrava els trossos de pell que quedaven descoberts pel seu 

vestit. Els rajos no l’enlluernaven com d’habitud, sinó que l’enfundaven amb una 

aroma de vitalitat essencial. Tenia ganes de despullar-se, i si no hagués tingut 

veïns, de ben segur que s’hagués desfet de totes les peces de roba que duia 

posades. 

Passaven deu minuts del migdia. Tant el seu espòs com el nen no arribarien fins 

al vespre. No estava gens afamada, per aquest motiu, va concloure que també 

suprimiria el dinar. Ella, una fidelíssima seguidora de les rutines incapaç de 

saltar-se cap àpat, en poques hores ja n’havia abolit dos. Tot i això, no es penedia 

de les seves resolucions. Estava aprenent a escoltar el seu cos. S’havia 

acostumat a aquella sensació provinent de l’abdomen. Ara més aviat li semblava 

un massatge interior, suau i relaxant. I guiada per la placidesa que 

experimentava, es va agenollar a la màrfega on solia meditar.  

La tensió muscular que acumulava es va dissoldre amb els primers estiraments 

de la sessió. Progressivament, anava incrementant les distàncies de cada 

moviment que es proposava. Quan notava que s’estirava de manera excessiva, 

relaxava la postura per reduir la tibantor. Fins que en un dels exercicis, on havia 

de col·locar les mans encerclant el coll, va quedar petrificada com una 

sargantana intentant dissimular la seva presència davant l’amenaça d’un mussol.  

Amb les puntes dels dits va examinar-se, atònitament, el monyo que duia a la 

part posterior del cap. No estava farcit amb els seus cabells grisosos com de 

costum. Estupefacta, va llençar pels aires la goma que el sostenia. Una massa 

de tiges va quedar suspesa al voltant de la seva crisma. Cada tija estava 

abarrotada de fulles, no gaire madures, perennes i d’una tonalitat verda olivada. 

Tenien la mida d’un polze, i encara que no fos una experta en botànica, sabia 
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com catalogar-les. Si les seves sospites eren certes, el que brotava del seu cap 

devia ser de la família de les rutàcies, i del gènere cítric. 

Sabia perfectament el que li estava ocorrent. No acceptar-ho li serviria de ben 

poc. Les tiges, els bastonets, el gust quan empassava, els marejos i la sensació 

estranya a les entranyes: definitivament s’estava convertint en una planta o en 

un arbre. Tenia dues opcions. La primera era la més convencional: anar al metge 

i arriscar-se a que la sotmetessin a tot tipus de proves i experiments. I havia vist 

suficients pel·lícules com per no actuar utilitzant aquella via. La segona no la 

podia descriure: simplement la intuïa sense tenir-la ben bé clara. 

Es trobava en una situació verdaderament crítica. Se li estava brindant 

l’oportunitat de continuar la vida d’una manera diferent. Tenia la possibilitat 

d’escollir com volia seguir vivint els anys que li quedaven; atrapada en una 

societat accelerada repleta de comoditats materials; o restablint un contacte amb 

els seus orígens, respirant aire pur, recuperant la plenitud de la seva essència i 

renovant-se emocionalment a partir de la connexió amb la naturalesa. 

Com més convençuda estava d’abandonar l’espai urbà i renunciar a la seva llar, 

més llargues es feien les tiges que sorgien del seu cos. Els dos branquillons de 

les orelles havien tornat a créixer horitzontalment, i dels seus extrems n’havien 

germinat tres més a cada costat. Però què passaria amb el seu fill i el seu marit? 

«Em trobaran a faltar?», es preguntava trista i dubitativa. Potser la seva absència 

seria la clau perquè finalment es comuniquessin. Potser així entendrien la 

importància de valorar-se i respectar-se mútuament. Tenien recursos per 

continuar endavant, però només ho aconseguirien agafant-se conjuntament de 

la mà. 
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No tenia cap compungiment per desentendre’s del seu ofici. El sistema la 

substituiria, sense gaires complicacions, amb una altra peça per completar 

l’engranatge que l’havia esclavitzada durant més de la meitat de la seva vida. I 

les seves “amigues”? Bé, si així les podia designar. Segurament s’enfadarien 

amb ella perquè no formarien un nombre parell pels partits de pàdel. I la 

criticarien moltíssim i la deixarien descaradament verda. Però ella seria feliç 

essent verda. La decisió estava presa. 

Descalça, va obrir la porta de casa. No necessitava sabates ni espardenyes allà 

on s’encaminava. El camp magnètic de la Terra la carregava d’energia en cada 

passa que lliurava. Es dirigia al bosc més llunyà que pogués trobar. El més aïllat 

d’aquell laberint, anomenat ciutat, on havia estat presa sense ser-ne mai 

conscient. S’hauria d’assegurar que fos un lloc completament desconegut per 

cap humà. No fos cas que un piròman s’acostés per la zona, o s’hi presentés 

algun constructor ferotge disposat a talar-la per lucrar-se amb aquella superfície. 

També hauria de tenir en compte que l’elecció del terreny fos lliure d’ortigues, ja 

que la seva dermatitis havia patit moltes alteracions a causa d’elles quan era 

petita. Ara que, ben pensat, si l’escorça que havia de desenvolupar era de bona 

qualitat, no s’havia de preocupar. En el pitjor dels casos podria recórrer al savi 

consell de la tia-besàvia. Segons ella, aquelles plantes no picaven, si quan es 

creuaven, s’aguantava la respiració. 

Un paradís de calma vegetativa l’esperava amb els braços oberts, on tan sols 

hauria d’aprendre a regular el procés fotosintètic per funcionar correctament. La 

resta de coses vindrien rodades, en pocs dies s’harmonitzaria al nou cicle 

biològic. Era conscient que el que estava a punt de fer no seria gens solidari amb 

la seva família, però sabia que era el correcte i el que ella es mereixia. Havia 
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arribat l’hora d’equilibrar-se amb una teràpia autèntica i sanadora. S’havia acabat 

transitar entre llums artificials, edificis alts, infinits asfalts... Li havien tocat massa 

les arrels. Era el moment d’escoltar el silenci. Ja n’hi havia prou de sobreviure, 

ara tocava començar a viure. 


