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La Isabel va perdre el diminutiu que havia lluït amb orgull durant gairebé mitja vida
amb una embòlia  que la  va deixar cega d’un  ull.  A  prop  de fer-ne vuitanta,  a
aquesta matriarca andalusa que havia vingut  al  nord  a fer de minyona se li  va
emboirar la vista quan pujava les escales de casa. Venia de comprar,  com cada
divendres, i quan ja treia les claus de la bossa el món se li va fer mig fosc, el clauer
li va caure de les mans i els dits arrugats, ornats amb venes i anells per igual, es
van aferrar amb força a la barana verda que pujava serpentejant fins al tercer i
últim pis, on havia viscut des del dia que es va casar, on havia criat dues filles, on
havia acollit sis néts tots els estius, i on ara arribava amb la vista esquinçada i el
cistell més feixuc que mai.

Fins aleshores, havia estat l’abuelita ―pronunciada amb una el·la geminada per les
dues nétes catalanes i amb una te americana pels quatre néts d’Ohio―, fins i tot els
gendres,  les filles i  el  marit  l’havien passat  a anomenar sempre així  des que la
primera néta havia començat a parlar.

Havia parit dues vegades, havia fregat molts terres, havia cuinat per als «senyors» i
s’havia guanyat el títol d’abuelita amb la brillantor d’uns ulls petits com xinxetes, un
somriure  sorprenentment  infantil  de  dents  postisses  i  una  pitrera  felliniana  que
transmetia calidesa i seguretat a la mitja dotzena d’afortunats que la podien cridar
pel nom que la definia més a la perfecció que cap altra paraula.

El diccionari, per desgràcia, no recull cap diminutiu ―i així ens va, que tot ho volem
gros, seriós i mancat d’ànima―, així que l’apel·latiu d’abuelita, per a sis néts que
ara viuen cadascú en un racó de món i  només comparteixen el  record d’aquells
estius a  ca l’àvia,  ha  deixat  de  formar part  del  vocabulari  habitual  i  només es
pronuncia en moments d’enyorança, per evocar l’olor, l’escalfor, la bonesa dolça i
apegalosa que els envaïa quan eren prop de la Isabel que va perdre el diminutiu a
l’últim esglaó de casa.

La mitja foscor, la mitja ceguesa, la va allunyar també definitivament de casa seva,
ja que amb mitja vista ja no es podia valdre per si sola, i va haver d’abandonar
l’edifici de la barana verda per anar a viure amb la filla que tenia més a la vora, en
tots els sentits. Doblement vídua, de marit i d’ull, va passar a ser l’abuela ―només
pronunciada amb la el·la catalana, ja que la te americana s’havia desentès d’ella en
desaparèixer-li del nom―, una petita presència enfosquida a la butaca del menjador,
de pits esquifits, somriure absent i mirada opaca de veure-hi més enllà o més enlloc.

El  diminutiu  li  va  caure  de  les  mans,  com les claus,  i  de  ser  una  garantia  de
seguretat i calidesa va passar a convertir-se en una sanefa de sospirs marcant les
hores, uns dits tremolosos maldant per fer ganxet i no sentir-se inútil, unes ulleres
cada  cop  més  grans  protegint  una  cara  minúscula  emmarcada  per  uns  rínxols
escadussers pentinats per la filla o les nétes sempre a cuita-corrents.

L’abuela comptava les hores, els dies, les setmanes, descomptant-se cada dos per
tres, despreocupant-se ja pels mesos perduts, sentint el mateix fred estiu i hivern,
sense patir pel pas del temps, perquè el temps ja no passava des que li havien
caigut les claus. A la seva vida ja no hi havia més escales per pujar ni cap barana



verda on aferrar-se, per això s’havia aturat a l’últim esglaó de casa i des d’aleshores
s’havia  limitat  a  no  fer  nosa,  desproveïda  ja  del  diminutiu  que  l’havia  feta
indispensable durant tants anys.

Els anys d’abuelita van ser la recompensa, el premi que la vida tenia reservat per a
ella, per compensar-li els terres fregats, les penúries passades, els disgustos soferts.
Abans, havia estat la lluita, l’entrega, l’esforç i la duresa d’una vida que calia suar
dia rere dia. Després, va ser la rendició, l’abandó, la inactivitat i la duresa ara d’una
existència freda i eixuta.

La transformació de la Isabel en diminutiu per a sis néts assedegats d’àvia va ser la
culminació en vuit lletres d’una filosofia de vida simple i autèntica, la de garantir
l’afecte a través dels fogons, l’estufa i el petó, tres fonts d’escalfor i benestar que
van fer que una minyona analfabeta nascuda al sud a principis de segle fos durant
molts anys el motor d’una família que va prendre i celebrar les seves decisions al
voltant  d’ella,  d’aquells  ulls  com xinxetes,  d’aquells  pits  com coixins  i  d’aquell
estrany  somriure  d’infant  que  brillava  donant  un  sentit  únic  i  irrepetible  a  una
paraula que no surt al diccionari —i així ens va.
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