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 - Em sembla que tens febre...

L'Arnau observa fixament la seva mare, que li posa la mà al front.

- Mama: tu tens súper poders, oi?

La  Carla  es  queda  mirant  el  seu  fill  amb  la  boca  oberta,  un  moment.  No  se
l'esperava aquesta; no ara. Tot i que fa dies que se la veia venir...

Retira la mà, li col·loca el termòmetre i es posa a endreçar-li l'habitació.

- Quines sortides que tens... -respon.- Per què ho dius això ara?

- Perquè tu no ets com les altres mames. Tu sempre saps el que m'agrada i el que
no, què em passa quan no em trobo bé, si estic preocupat,...

Després del senyal, ella li treu el termòmetre i el llegeix en veu alta.

- Trenta set.

- Veus? Però tu ja ho sabies, oi?

La Carla mira fixament al seu fill arraulit sota les mantes. Fins que sona el timbre de
casa.

- Si vols que em quedi, només m'ho has de dir.

L'Arnau dubta.

- Mm... És una reunió important, oi?

Ella assenteix.

De nou, piquen a la porta.

- És la cangur...- diu la mare.

- Vindràs a dir-me bona nit quan tornis?

- T'ho prometo.- respon, acotxant-lo.- I ja saps que jo sempre compleixo les meves
promeses.

- Ets súper, mama.

 Abans de sortir de casa, la Carla treu el pollastre del forn, dóna instruccions a la
cangur, posa el pijama a les seves filles i les deixa assegudes a taula a punt per



sopar. Tot seguit, marxa a corre cuita. Com sempre. Des que es va quedar vídua que
el temps li vola. A part de tenir cura d'ells i de la casa, té dues feines, per poder
arribar a final de mes; de tant en tant, surt amb les amigues o a alguna cita, però
encara no ha trobat ningú que substitueixi l'home de la seva vida, que va morir ara
ja fa tres anys. Mentre, es consola veient créixer el petit Arnau, que és clavat al seu
pare.

- Quin esmolet...!

 Quan arriba al local, la reunió encara no ha començat. Hi ha molta gent, més que
mai. "Deu ser per la crisi...", pensa. Abans d'entrar, saluda alguns coneguts; entre
ells, una companya de l'associació amb qui té molta confiança, tot i que és una de
les més xafarderes.

- Què tal, Carla?

- Bé, anar fent...- respon. Però capficada com està, de seguida afegeix- Saps quina
me n'ha dit avui l'Arnau? Que si tinc súper poders!

La dona esclafa a riure.

- El consenteixes massa... és normal que sospiti.

- Ja, però... I les bessones, què? L'altre dia van fer una redacció a l'escola, on deien
que jo era la seva heroïna. Les dues! Em recorden tant a mi a la seva edat...! Potser
no els hauria de deixar veure segons quins dibuixos que fan a la tele... Són tan
petits encara... No creus?

- Tranquil·la, dona. La solució és ben fàcil.- contesta l'amiga.- Dóna'ls-hi verdura i
peix una setmana seguida, i ja veuràs com canvien d'idea!

La Carla somriu i ambdues, del bracet, entren juntes al local. La reunió és a punt de
començar. A l'assemblea d'avui ha vingut tothom: els jardiners que salven qualsevol
planta, les àvies que adormen als nadons ploramiques, els metges que ho curen tot,
les dependentes que saben exactament el que necessites, els pagesos que planten
la fruita i la verdura més bona del món, les infermeres que et punxen i no et fan
mal, els avis que ho arreglen tot, els professors que millor ensenyen... i, entre tants
d'altres col·lectius, el seu: el de les mares que treballen i cuiden de la casa i la
família.

- Has vist?- li diu fluixet l'amiga, senyalant al fons de la sala- Han vingut fins i tot
els homes que mai diuen que no!- I afegeix, picant-li l'ullet- He sentit a dir que n'hi
ha un de disponible, molt interessat en tu i... és súper guapo!

La Carla es posa vermella. Somriu.

Aleshores,  el  President  de  l'Associació-  membre  del  col:lectiu  de  senyors
respectables- comença a llegir l'ordre del dia, i tots callen.
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