LES BALLARINES NEGRES
Un relat de: montserrat vilaró berenguer
La dona fa temps va comprar els dos xandalls de color vermell amb motius de Walt Disney, els dos idèntics..
Amb dits tendres els acarona i desa al calaix de la calaixera heretada de la besàvia, la que sols ella sembla
apreciar. Són bessons nen i nena. Treu també unes sabates de color negra, les que sap la filleta li varen agradar
tant , ja que són unes ballarines amb un llacet de color negra molt discret, la nena és discreta i entenimentada, el
nen alegra i rialler. Les torna a desar i mira les busques del seu rellotge de polsera i veu és hora d´anar-los a
recollir-los al col·legi .
L´endemà toca visita al pediatre i pensa té d´avisar, ella no sol oblidar coses així i menys un dia com el de demà.
Mira el parterre de la porta i veu violetes, boniques i blavenques com les que agraden a la seva mare, en tornar
dirà al nen en culli unes quantes i les porti a l´àvia.
Ha passat un any difícil, el cor trencat en mil bocins, sempre pensant i si ..... i si no funciona i tot es torça, el marit
pateix, els avis pateixen i els amics i familiars també. Cert que han fet la vida normal, la vida ha transcorregut
quasi normal..
Els nens feliços a l´escola amb els amics, amb les seves entremaliadures, amb els seus jocs les seves cançons i
les seves rialles i cada dia un xandall estripat, però no hi fa res, els compra a dotzenes la seva bona mare sap
posar-hi pedaços bonics i alguns es poden reaprofitar i si no es llencen al contenidor.
Els companys estan acostumats a la cadireta que té impresa una Minnie al seient i la passeja'n pel pati, el germà
li atansa el que ella no pot agafar, tot és quasi normal, però i si no.....
Demà és el gran dia, després d´un any el metge el dirà si el guix i les fèrules han fet el seu fet i la nena d´ulls
blaus podrà per fi caminar. Té luxació de maluc i fa un any no camina, sols s´arrossega pel terra de l´escola, té
tres anys i mig .
Al cap de dos dies es Sant Jordi, els llueixen els xandalls vermells i la nena amb passes maldestres torna a
caminar de la mà dels seus pares per comprar un llibre i una rosa. , la mare somriu i dona gràcies a tot l´univers.
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