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L a senyora X estava escorcullant
les coses de la seva fha, amb el
cor trencat. Havia mort feia dos

dies. Nom~s buscava, desesperada, qual
sevol indici que Ii pogués fer dibuixar
un somriure a la seva cara, el que fos;
unes paraules escrites per la seva filla,
uns dibuixos fets d’efla, unes fotos.., no
més la volia tornar a veure per darrer
cop, sentir la seva veu per darrera ve
gada...

La•senyora X va tardarben bé tres
hores a trobar el diari personal de la víc
tima, que tenia ben amagat, sota el flit,
dins una capsa de sabates buida. Va co
mençar la leatura com si tingués algu
na cosa a la gola que l’impedís fer cap
mena de soroil.

dimecres, 18 setembre
Estimat diari, —deja— de cada dia

se’m fa más diftcil continuar amb
aquesta mentida. Estic cansada d’en
ganyar cada diii a la meya família... no
faig cas deis consells de les meves ami
gues j sé que algun dia m’acabarépe
nedint d’aixo . ¡tomás volja escriure so
bre les teves blanques págines per
darrera vegada. S4 crec que no ens tor
narem a veure diar4 no m ‘aguanto dre
ta, ja. Es más dur del que em pensava
viureaixí...

La meya dieta va• començar fa uns
mesas, com ja et vaig escriure, peró no
noto que m ‘hagi aprimat gens ni mfra.
Me veig grassa~ tot ique tothom fingeix
que no ho estic, suposo que per no.fer
me,rsentir malament amb mi mateixa.

Tinc gana pera no puc menjar hiés,
nopuceñgreixar más, queja estic.prou
grassa tal com estic.Em miro en elmi
rail i m ‘avergonyeixo dá tenir aquesta
panza fofa, i emdesespero’quan penso
que tois elsméus satrificis han estat inú
tils.

No soportó’fingir que gaudeixo del
menjar, a casa, quañ en realitat el fico
dins una• bossa d ‘amagat i després el
Ilenço a les escómbrarjes del carrer.

Fa dies que surto a~córrer mitja ho
ra. a un ritme força intens, pera niaixí
aconsegueixoperdre les calofles que:em
sobren~ L ‘únic quepel móménthe. acon
seguit no ésres más que sentir’me más
,nalarnent amb mimateixa i sentir-me
inés débiL.. sí. em sento ta» déBil tant...

Ja m ‘ha diu l’entrenador-alspartits
de volej: “Estás molt despistada últi
mament...”. “No n ‘encertes ni una!...”
“ets unaicompleta inútil ,lot sónfra
ses per l’estiL 1 n ‘esticfarta, la vefl
tat. Pera dna cosa és cena: no estic en
tan bonatforma com fa unes setmanes;
noto que les forces em fallen...

Per açabar-ho d’adobar, elJordi no
cm fa gens de. cas, jito costa d’imagi
tiar gens el motiu: el maz aspecte. Em
veig i em faigfástic, i nomás penso en
la manerézd’aprimar-me.’

La s~nyora X va tirar unes qüantes
págines enrere, per obtenir m~s detalls
de tot al1& que anavallegint. No.sabia

El diari de la mort
ben bé per que, peró li feia l’efecte que
el que Ii passava a la seva fila era que
tenia un trastorn amb el menjar. ¡ és que,
quan s’és adolescent, a vegades no pots
evitar obsessionar-te, segons la senyo
ra X, per coses que de més gran te n’a
dones que no eren més que ximpleries.
Va retrocedir fins que les págines que
daren equilibrades, a esquerra i dreta.
Ara es situava a l’estiu...

divendres, 13 juliol
Avu4 quan m ‘he llevat, elprimer que

hefet ha estat mirar-me al miralL La
persona que em tornava la mirada ató
nita era una noia lletja i massa grassa
pel gus: de qualsevol noi. Amb aquest
aspecte el Jordi mai es fixaria en mi...

La senyora X ja havia vist aquest
nom abans. “Jordi...”. Li sonava força,
potser Uhavia vist parlar alguna vegada
amb la seva fila. No era el noi que pb
raya desconsoladament al funeral de la
seva fila? No era aqueil noi que es va
quedar dins l’església fins molt després
que acabés la missa? O sigui que la se-
va fila estava enamorada d’ell? No ho
sabia, va pensar, peró no Ii acabava d’a
gradar com la seva filla redactava... Ii
feia mala espina tot plegat. La senyora
X ho trobava més aviat una obsessió que
cap altra.cosa.

Va tomar a clavar la vista en les pá
gines escrites per la seva difunta fIla,
inteútant-no plorar.

Desprás d’un esmorzar on he hagut
de tornar a enredar la mare perqu~ no
em veiás llençar-lo per la finestra, (la
senyora X va haver deilegir-se dos.cops
aquesta frase) he contiñuat amb eis exer
cicis que havia començat a realitzar
abans d’aizir: córrer 10 lan per la ciu
tatien arribar a-casa’ferfi&ons i ab
dominalsfins queno pogués más.

Per dinar amagar-se de.menjarja és
más difícil: amb el pare, la mare i el
germárondantper aquí~no tinc más re
mei.que empassar-me el’menjai elmen
jar queprovoca la meya tendencia a l’o
besitat, elfracás amb elJord4 el comiat
de la méva bona imatge... -

Peró no sóc tan blana per deixar que
em passi una cosa així: simulant que
anava-al lavabo, m ‘he ehdinsat el ditísi
dexdins la boca fins que he sentit unes.
ganes.de vomitar terriblés ihe expulsat
del meu interior totés aquelles substán
cies que per mi em són perjudicials.

Al capyespre he queda: amb les ami
gues, ino sá com ha estat que la Mar
garet m ‘ha dit:

—Nola, de cada cop estásmésprima.
Vols dir que et trobes bá?

Evidentment, rn ‘ho .ha dit de conya,
¿s clar~ potser amb sarcasme i 04 jaque
ella ás una noia envejosameni prima i

jo sóc exageradament grassa.
— El dia que ho sigui tant com tu...
Ella ha rigut, encara que no sé ben

báper qué.
Després, per sopar...
La senyora X va tancar el diari de

cop. El cor Ii bategava inés depressa que
el normal i respirava amb dfficultat. La
seva filla era anor≥xica? No se n’havia
adonat fns aleshores... com podia ser-
que no se n’adonés7 La resposta la trobá
quan torná a obrir el diari, a una página
a l’atzar, una mica més envant d’allá on
l’havia tancat.

Dimarts, 27 agost
De cada vegada em costa más seguir

amb la dieta. Aquesta nitm ‘he hagut de

posar tres jerseis sota elpifama perqu~
elplom de la meya mare detrás d’in
sistir en que havia de menjar más.

Una llágrima silenciosa va tacar ara
el diari de la Júlia..

Dimecres, 28 agost
Me va costar molt adormir-me ahir

~espre... per aixó no he dormit massa
bá. Estic cansada, tinc son i també mol
ta gana... peró no, no puc abandonar,
ara, tinc que mantenir-me al marge de
l’obesitat. He de continuar amb la die
ta costi el que costi!

dijous, 29 agost
Avui no ho he pogut resistir Quan

tots estayen dormint he baixat sigilosa
ment a la cuina i he començat a devo
rar el menjar que estava guardat dins
la nevera. Just he acabat me n’hepe
nedit. Encara que no m ‘agrada fer-ho,
he hagut d’anar al lavabo iprovocar
me el vómit al/ra vegada.

O sigui que també era bulímica... la
seva mare ja no guanyava per disgusts...
peró volia acabar de llegir-lo, almenys
fins que pogués veure-hi a través d’uns
ulls tan entelats...

El dia que venia a continuació era uns
pocs dies abans de la seva mort, que va
tenir lloc el 21 de setembre.

Fa molts dies que no emposava a es
criure; tampoc avui mefa gens de ganes.
Fa seimanes que estic deprimida i demá,
per postres, començo el batxiller. Peró
m ‘ás igual l’escola, no m ‘importa tant
com elproblema más urgent que tinc i
que no sé com solucionar-lo. No m ‘he
aprimat gens d’ençá que vaig començar
la dieta, i tot i que alprinci~i l’anavafent.
sensepivblemes, no m’he aprimat ni dei
xant de menjarper complet.

Em sento com una... no sé ni com em
sento em sembla que ‘he oblidatflns
i tot de qu~ vol dir aixó de sentir No-
más sé que tinc gana... i que no puc
menjar res, i la veritat, no sé qué fer
amb aixó. Trobo queja no té sentit res
ial mateix temps emfaporfer el que

OPINIÓN

estic apunt de fer... a vegades sóc co
yarda i em faig enrere de seguida... d’al
tres estic quasi a punt, peró no reunei
xo el suficient valor... La verita4 estaria
más bá sifos más valenta i’tinguásprou
coratgeperfer-ho, s’ha d’acabar amb
aquest sofriment d’una vegada.

dimecres, 18setembre
E-stimat diari, de cada dia-se’mfa

más difícil continuar amb aquesta...
Aixója’ho’havia llegit; era la~págiña.

que s’havia trobat~al;descobrir~el diarE.
La senyora X va passar.pááina, amb cu
ra, peró no hi va troba?~ris més escrit.
que una frase. -

dissabte, 21 setembre
...avu4perfr s’acabaráel sofriment;.
Lasenyora X guardá, amb cert dolor,

eltdiari, dins la capsa de sabates buida,
sota el~ilit;iper&conteniñt-se encara les
ilágrimes!ais izlls.

Quan es disposava a sortirde l’ha
bitació de la seva fila va veure, sobre
la tauia del seuescriptori, un paper pie
gat~enqijatre parts. Va obrir~moltels ulIs
en veure que era la darrera nota que la
seva fila havia escrit-quan estava en
cara. amb vidá, i anava dedicada a eila!
Ebs ulIs de la senyora X contenien un
oceáiinmens de llágrimes co~gelades.

Estimada mare,
Et demanoperdó: sé que sóc molt

egoista prenentaquesta decisió tota so
la, sensefer cas deis vos/res sentiments,
de que l’última cosa que i’egis demísi
gui un estúpid escril i cap signe afec
tüós ni cap paraula agradable... pera
estava massa cansada d’esperai ha sen
to, Izó havia de ferfa. -

Dimes alpare que siguifort, que~el -

rneu germanet noplor4 digues-li que
sóc- de viatge i que no-tornaráfins molt
de temps:.. Quan ¿reixi una miqueta Ii
podrás aplicar la veritat, peró encara
ásmenudet,pobrissó. M’agradaria ha-
ver-lo Wst cráixer~ m ‘agradaiia poder-
te donar un últim pet4 poder abraçar
de nou elpare idir-vos que us estimo a
tots tres...

Mare, mai t’oblidará i et duré sem
pre a dintre meu, no te deman que m ‘en
tenguis, namás vull dir-te adáu.

Encara t’estim igual que ahir
Júlia

- La senyora X va plorar llarga estona,
abrWçantamb compte la carta. La frase
ifencara t’estim igual que ahir” era la
que ella li repetia sempre a la seva fila
quan era petita. No vapoder evitar emo
cionar-se i va seguir allá, pborant des
consoladamentperlá seva fila morta,
peltrist-comiat4 per no haver-se adonat
abans que era una adolescenpanoréxica
que podia. haver-se salvat si ella sen’
hagués adonat-mólt-abans-i l’haguésaju
dada a afrontar-ho. Peró ara, tots aquells
pensaments que li passave’n pel cap ja
no ténien sentit; el cadáver, dela sevaf
Ua estava enterratal cementerides d’ahir
fosquet. - .

La portardeI’hábitació es va obrir, i
el seu mañtenfrá~ivéiéelpanorama. Ve-’
nia~per informar a la seva donaque ha
via vingutuna amiga seva per donar el
condol, peró en veure la seva dona su
mida en la desesperació, lavaabraçar
ivá deizar que plorés amargament en-
tre els-seus braços.

“La frase “encara t’estim igual que ahir” era la
que ella li repetia sempre a la seva filla quan era

petita. No va poder evitar emocionar-se i va
seguir allá, plorant desconsoladamentper la

seva filla morta”

NORCA
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