Primer exercici: l'inici. Josep Casals
Un relat de: Taller de narrativa
La Sara va descórrer la cortina perquè entrés la llum del matí i es va acostar al llitet de la nena, la reina del seu
cor. La Maria dormia plàcidament de panxeta per amunt. Li va fer un amanyac i la criatura va mig descloure els
ulls però, enlluernada, els va tornar a tancar amb força. Conscient de la presència de la mare, però, la seva boca
dibuixava un somriure content. La Sara es va agenollar i hi va atansar el cap. Tancant els ulls, es va amarar de la
seva olor i després, amb els llavis, li va fregar la galtona tèbia. Tot seguit l’hi va mossegar. Primer fluixet, com
una carícia, i a continuació més fort, i cada cop més fort.
Va ser com si un despertador estrident la deixondis d’un son profund. Va tardar uns segons a reaccionar, a
adonar-se que la nena plorava i xisclava, i que a la galta hi tenia l’empremta nítida, d’un vermell roent, de les
seves dents.
Amb els ulls esbatanats, la Sara es va posar les mans a la boca sorpresa. No s’ho podia creure! Va agafar la
nena als braços. L’acaronava, li feia petons. Què li havia passat? Havia fet mal a la reina del seu cor, a aquella
personeta innocent que estimava amb bogeria! Li demanava perdó amb la veu trencada i les llàgrimes que li
lliscaven galtes avall s’aiguabarrejaven, al pit, amb les de la seva filla.
A poc a poc la Maria es va calmar, fins que finalment va parar de plorar mentre se li adormia amb el cap recolzat
a l’espatlla. La va tornar a posar al llitet, la va tapar amb cura, li va eixugar la cara amb un mocador de fil i se la
va quedar mirant. Se la veia tan indefensa! De tant en tant encara inspirava fondo i exhalava un sospir tremolós.
Les marques de les dents s’anaven diluint en aquella galta de porcellana nova, però a la nena li va quedar una
expressió trista, molt trista, com la que la Sara va veure que tenia el dia que va néixer.
La Maria va néixer quan tenia deu mesos i llavors es deia Ming-Yue, que en el llenguatge xinés vol dir lluna que
brilla. En realitat,
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