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1 de cada 4 tenim diabetis o obesitat, 

i la meitat no ho sabem

Per vuitè any consecutiu, El llibre de La Marató se suma al 
gran projecte solidari que és La Marató de TV3, amb un recull 
de narracions i dibuixos de destacats escriptors i il·lustradors 
que, de manera absolutament desinteressada, han cedit les seves 
obres.

Agraïm a tots —a l’associació d’editorials, als escriptors, 
dibuixants i il·lustradors; als equips de Catalunya Ràdio i de 
Televisió de Catalunya, i a la Fundació La Marató— la partici-
pació en aquest gran projecte cultural i solidari.

Com no pot ser d’una altra manera, cada relat i totes les il-
lustracions del llibre que teniu a les mans respiren els valors més 
propis de La Marató: solidaritat, col·laboració, amistat, amor... 
sentiments que parlen per si sols en cadascun dels escrits i de les 
il·lustracions.

Com cada any, els beneficis de la venda d’aquest llibre 
van destinats a la investigació, en aquest cas sobre la diabetis 
i l’obesitat, dues de les malalties metabòliques més freqüents a 
Catalunya.

Gràcies per haver comprat aquest llibre. Diu molt de tu.

La Marató de TV3
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La I i la O

esperança camps

Cada persona té un dia a la vida destinat a buidar la casa dels 
pares. L’únic que no saps és quan serà i com seràs. A mi m’ha 
tocat avui. Supòs que tots fem el mateix: agafar objectes per 
olorar-los, per abraçar-nos-hi tot esperant trobar-hi rastres dels 
absents. És un sotrac perquè totes les nostàlgies s’han donat per 
convocades i m’han negat de melangia. He dormit a la meua 
habitació, la que dóna al jardí i des d’on es veu la mar. El jardí 
està descurat, és clar. I la mar està, com sempre, expectant. Tota 
la nit he tingut visites. Esperava els fantasmes, però no els ima-
ginava amb aquesta capacitat de seducció. Quan ha sortit el sol 
ja feia hores que feinejava i el camió que s’ha d’endur els mobles 
i la resta d’andròmines a la planta de reciclatge ja està mig ple. 
El piano me’l vaig emportar fa anys. Avui només he salvat els 
àlbums de fotos, un parell de llençols amb les inicials dels pares 
i unes quantes carpetes amb papers. Papers dels pares i quaderns 
meus. Sempre he tingut la mania d’escriure-ho tot, com ara, que 
escric que estic buidant la casa. I sempre he deixat els quaderns 
abandonats, com si, una volta abocat el que em fa mal, ja no me 
n’hagués de preocupar mai més. Al garatge n’hi havia una capsa 
plena. Ara els llegesc amb avarícia per intentar una arqueologia 
impossible entre les pàgines que són miralls trencats:
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2 de juny del 1977
El poltre és molt alt, però l’he pogut saltar. Encara no sé com 
m’ha sortit tan bé. M’he concentrat molt. He corregut sense mi-
rar gaire per on anava i quan he arribat al trampolí he agafat im-
puls i he botat molt amunt molt amunt, i quan me n’he adonat, 
ja era a l’altra banda. És cert que els peus no m’han quedat junts, 
però això ara m’és igual. Al primer intent l’he passat. Na Rosa, 
la meua amiga, m’ha fet un senyal amb el dit polze cap amunt. 
No podem parlar a la classe de gimnàstica perquè la professora 
s’enfada amb nosaltres. S’enfada sempre. Tant si cridam perquè 
ens ho passam bé com si ens queixam perquè l’exercici és molt 
difícil. Jo en realitat no m’ho pas mai bé, a classe de gimnàstica. 
Na Rosa sí. Ella és molt flexible. Al vestidor m’ha dit que em con-
centrés. Ella ho fa. Tot ho soluciona amb concentració, na Rosa. 
Sa mare, que és cosina de la meua, és hippy i fa una cosa que es 
diu meditació transcendental, i jo no sé què és però diu que per 
a la gimnàstica m’aniria bé. Quan he passat per damunt del pol-
tre sense fer cap endemesa i sense donar motius a la professora 
perquè em renyés, m’han agafat unes ganes fortíssimes de plorar, 
com quan la mare pela ceba per fer un sofregit i em diu, Helena, 
surt de la cuina que plorarem. I jo no voldria sortir de la cuina 
perquè allà hi ha la ràdio i hi posen Abba i Sandro Giacobbe a 
la llista d’èxits, però al final sí que me’n vaig de la cuina perquè 
acabam plorant totes dues. La mare diu que és per la ceba, però 
a vegades em pens que la ceba és una excusa per plorar per les 
seues coses, perquè jo som així, i perquè ella està molt sola per-
què el pare arriba a les tantes amb el vestit que fa pudor de tabac 
i li diu que és perquè la reunió del partit ha acabat molt tard i la 
mare li respon que ja n’està farta, del partit i del sindicat i de la 
democràcia i de tenir la casa com un quarter amb tantes revistes 
i pasquins i pancartes. A mi m’agrada, perquè sempre em du cla-
uers o bolis o adhesius. Al gimnàs de l’escola no hi ha ceba, però 
ara estic a punt de plorar perquè després del poltre ve la barra 
d’equilibris. És molt estreta. I molt alta. Massa alta perquè jo, 
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encara que sigui amb l’ajuda del trampolí, hi pugui pujar d’un 
bot i quedar ben quie ta ben quieta amb la cama esquerra esti-
rada i la cama dreta arrufada. I somrient, que la mestra sempre 
ens diu que hem de somriure quan fem els exercicis. L’altre dia li 
vaig dir a la mare que em feia mal el cap i ella va comprovar que 
no tenia febre, però igualment va permetre que em quedés a casa 
a primera hora, que és quan tenim gimnàstica. No li vaig dir res 
del poltre ni de la barra d’equilibris. Avui quan m’ha deixat a la 
porta de l’escola m’ha fet un petó molt dolç i m’ha dit, no tenguis 
por de res. La meua mare no treballa i per això em du a l’escola 
amb el cotxe. Vivim als afores, molt a prop de la mar, però molt 
lluny de les meues amigues. Lluny de tot, en realitat. Els pares 
m’han dit que l’any que ve, que ja tindré tretze anys i aniré a l’ins-
titut, agafaré la bicicleta. Si no plou, és clar. Però al meu poble 
fa molt de vent i el camí és costerut. El vestidor fa pudor perquè 
hi ha filletes que no es dutxen. Jo em dutx cada dia. La mare em 
diu que les persones que som així, com jo, hem d’anar alerta i ser 
extremament pulcres. Ara que estem en fila, molt a prop les unes 
de les altres, not aquesta pesta que em fa caure de cul. De tot el 
que fem al gimnàs, la barra és el que menys m’agrada. En aquest 
moment em voldria morir. Ara, aquí. Morta per no haver de fer 
el que ens demana la professora. Odiï la barra. Em fa mal. Tenc 
un blau a la cama de l’altre dia, quan no em vaig donar prou 
impuls i vaig quedar mig encamellada. Per començar l’exercici 
i pujar-hi he de córrer, fer un bot a la palanca i aterrar amb la 
cama dreta estirada i l’esquerra arrufada. Agafada amb les mans 
a la barra. I he de somriure. Ara que he aconseguit no caure, he 
de baixar la cama que tenc estirada al mateix temps que em gir 
tota jo. Tot el meu pes recau en la cama que tenc doblegada. 
El genoll em fa un soroll estrany, com d’ossos que xoquen. La 
cama recta ara penja per fora de la barra. Després he de mirar 
endavant i aixecar-me. Amb gràcia. Amb gràcia i d’un cop, diu 
la professora, us demanaria que ho féssiu amb un botet graciós 
com la Nadia Comaneci, però cap de les que sou aquí li arriba-
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reu mai a la sola de les sabates, però és que tu, Helena… Aixeca 
aquest cul de mil dimonis! I el cul i tota jo ens hem estremit, però 
l’he aixecat, i he somrigut i ara estic amb els dos peus damunt 
la barra d’equilibris i he de començar a saltironejar. Tremol. He 
de fer passos nets i llargs. He de girar. Només és això: caminar 
damunt la barra. Res de fer jutipiris espectaculars. L’esquena 
recta! Cada crit de la professora és com un pum! de pistola que 
m’entra al cervell. I tenc unes ganes boges que vengui un llamp i 
s’endugui l’escola. Em fan mal les cames. Les tenc engarrotades 
per la por. Ara m’he de tornar a ajupir i m’he de tornar a alçar. 
Alçar aquest cul que no cap dins les malles marrons. Les malles 
marrons són una merda. Les meues no fan pudor perquè en tenc 
dues i la meua mare les posa a la rentadora cada vegada que 
toca gimnàstica. Com que jo som així, les meues malles són com 
les de totes les filletes de la classe, però molt més grans. I com 
que són tan grans, tenen un escot enorme per on se’m veurien 
els pits, que també són enormes. Els més grans de tota la classe. 
De tota l’escola. Segur. Na Rosa no té pits. No els té inflats com 
dues pomes, vull dir. Les seues mametes són dues olives petites. 
És una retxa, ella. Un dia, a casa seua, el seu germà ens va dir, 
sou la I i la O. Ella li va estampar una coça al cul però jo no 
vaig plorar. Ara fem bromes. Avui matí mateix, al vestidor del 
gimnàs, amb les malles posades, després que em donés tot de 
consells i em somrigués, li he dit a l’orella, la I i la O de color 
marró. La mare me les va arreglar, les malles. Em va posar una 
goma elàstica dins la vora de l’escot i ara me’l tapen molt bé. 
Quasi no es nota. De fet, si no fos perquè la mestra un dia, enmig 
de la classe i davant tothom, em va preguntar què eren aquestes 
malles que portava, ningú no s’hauria adonat que la mare va 
passar tot un capvespre recosint una goma elàstica dins l’escot. 
Aixeca el cul! Gira! Salta! I jo gir i salt i caic. I la mestra em 
renya i m’amenaça que no podré passar de curs si no aprov la 
seua assignatura. Hauré de repetir i no podré anar a l’institut en 
bicicleta amb les meues amigues. No gos ni mirar-la. Com puc, 
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torn a pujar a la barra i reprenc l’exercici on l’he deixat. On pens 
que l’he deixat perquè de cop la veu estrident de la mestra torna 
a retrunyir dins el gimnàs. Salta! Gira! Ara toca la tombarella. I 
jo m’ajup però, com que som així, el meu cap no arriba mai a 
tocar la barra d’equilibris perquè la panxa em fa uns doblecs, 
i com que el cap no m’hi arriba jo em tir i faig la tombarella 
mig a l’aire mig suspesa, però sense caure. I celebr que no he 
caigut. Però el coll i el cap em fan molt de mal i em mareig i 
després de la tombarella em qued asseguda a cavall a la barra. 
Em fa mal la pell irritada de l’entrecuix. Sé que m’he d’alçar 
amb gràcia, primer un peu i després l’altre. De puntetes. Ho 
sé. Les meues sabatilles són les més noves i més blanques de 
tota la classe. Me les mir amb l’esperança que totes soles es 
posin al seu lloc, que les sabatilles siguin vermelles i màgiques 
i es posin a ballar pel seu compte damunt la barra d’equilibris 
com les d’aquell conte que el pare em llegia cada nit quan era 
petita i ell no anava al partit perquè encara no hi havia políti-
ca. Però les sabatilles no es mouen. 

El camioner em pregunta si ja se’n pot anar i si pot endur-se els 
mobles de vímet del jardí. Li dic que sí. La casa és ben buida. 
Només hi som les ombres i jo. I una cuca de llum. I un flexo per 
acabar de recollir els vidres del mirall.

Sé el que he de fer. Em sé la taula de memòria i no cal que la 
professora em cridi com una boja ni que em digui aixeca el cul. 
Però el cap em fa molt de mal i tenc les cuixes aferrades al vernís 
lluent de la barra i sóc un sac de plom, una O esclafada, i no puc 
aixecar-me perquè no veig res. Tenc llàgrimes als ulls i na Rosa, 
la meua amiga, li diu a la mestra que estic plorant i la mestra li 
respon que no és ara quan he de plorar, sinó quan m’engoleixo 
un entrepà de sobrassada així de gran o qualsevol altra cosa que 
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no fa res més que engreixar-me. Vull que es mori. He d’acabar 
l’exercici. M’aixec. Sense gràcia, però els meus peus tornen a ser 
damunt la superfície lluent de la barra d’equilibris. Som a un 
dels extrems. Ara he d’arribar a l’altra banda fent saltirons i gi-
ragonses i m’he d’ajupir i m’he de tornar a aixecar i quan arribi 
al final he de fer una lateral i caure, suaument com una ploma, 
amb els dos peus ben plans i ben junts a terra. I aixecar una mà 
i tornar a somriure. Sempre he de somriure, com la Comaneci, 
encara que la professora de gimnàstica em digui que endrap pa 
amb sobrassada quan a mi la sobrassada no m’agrada; encara 
que em digui que el cul no em cap a la barra; encara que em faci 
mal el cap i el coll; encara que tengui pànic de fer la lateral. Sé 
que he d’acabar l’exercici i pos un peu davant l’altre. No veig res 
perquè les llàgrimes se m’han assecat als ulls i, a més, per pujar 
a la barra m’he de traure les ulleres. Tot està borrós. Estic molt 
banyada de suor. Una suor lletja. No la suor de l’estiu quan sóc 
al jardí i fa sol. Ni la suor de quan la mare em demana que l’aju-
di a ordenar el rebost. Una suor que no és aigua, sinó que és el 
meu greix que s’està dissolent i ara surt per tots els meus porus. 
Em not les malles aferrades a la pell i això és molt desagradable. 
No les veig, però estic segura que hi ha rodals més foscos davall 
els braços i he de fer tot l’exercici amb els braços oberts. Per es-
tètica, però també perquè és l’única manera de mantenir l’equi-
libri. Les meues companyes estan en silenci. Quan na Marta ha 
començat a riure, na Rosa l’ha feta callar. Endevín la silueta de 
la professora. És molt a prop del final de la barra. Segur que està 
a punt de perdre la paciència. Tant de bo jo em mori en saltar i a 
ella la tanquin a la presó. És alta. Va molt maquillada. També du 
malles, però es posa una falda llarga i ampla que la fa semblar 
majestuosa quan ens ensenya com hem d’executar els exercicis, 
perquè ella en sap molt, de fer gimnàstica; diuen que va estar 
a punt de ser campiona de no sé què, però la van desqualificar 
perquè va insultar un àrbitre. I quan ella fa els exercicis, la falda 
se li obre i se li tanca al ritme dels seus moviments i sembla una 
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flor. Una flor verinosa. A na Rosa també li surten molt bé tots 
els exercicis i no m’insulta perquè som amigues. M’agrada molt 
quan ve a dormir a casa. Jo no vaig a casa seua perquè no vull 
que el seu germà més petit em vegi en pijama. Un dia li va dir a la 
seua mare que les meues mans eren com botifarrons. Jo no vaig 
plorar. Na Rosa salta el poltre i és capaç de fer tres laterals se-
guides sense caure i sense marejar-se. M’ha dit que estigui tran-
quil·la, que avui em sortirà bé. I m’ha estret la mà. Tal vegada 
li fan fàstic les meues mans com botifarrons, però ho dissimula, 
perquè és la meua amiga. 

Amb aquesta mitja penombra, em mir les mans. Ara són les 
mans d’una dona de més de cinquanta anys. Amb la manicura 
ben feta, les ungles curtes, pintades amb discreció i unes quantes 
pigues negroses que he anat arreplegant els estius que he passat 
al sol. Tenc els dits llargs. Àgils. No poden ser d’altra manera els 
dits d’una concertista de piano…

He necessitat quatre intents per pujar a la barra a pesar de l’im-
puls que m’ha donat el trampolí. La tercera vegada he botat amb 
tanta força que he sortit disparada i he caigut just a l’altra ban-
da. Un peu m’ha quedat enganxat. Ningú no ha rigut. A la quar-
ta he pujat, però els crits de la professora em neguitegen molt. I 
he caigut i he hagut de tornar a pujar. Ara he d’acabar l’exercici. 
Ja he fet el darrer gir. Som a la punta de la barra. He de fer la la-
teral i saltar. I arribar a terra amb els peus junts. I somriure. Res 
més que això. La lateral i saltar. Però no ho sabré fer. Na Rosa 
ahir va estar amb mi tot el capvespre. La I i la O. Vam riure. Amb 
ella puc riure. Només amb ella. Em va dir que havia de deixar de 
pensar en res que no fossin coses bones. Que mentre fes l’exerci-
ci pensés, per exemple, que el curs que ve a l’institut coneixerem 
un munt de gent nova. Tios, va dir ella. I quan va dir tios va fer 
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un gest com de vaquer de les pel·lícules i vam tornar a riure. Jo 
no en vull conèixer, de tios. Només vull acabar l’exercici perquè 
la mestra m’aprovi. Em va dir també que pensés en la platja a 
l’estiu. Quan ens ho passam tan bé totes dues mirant peixos amb 
les ulleres i el tub. I jo pens en la platja. En el dia que em vaig 
voler tirar de les roques i vaig caure malament. Vaig fer la bom-
ba i vaig esquitxar molt i es veu que l’aigua va fer molta renou, i 
quan vaig sortir tothom encara reia. Sobretot aquells al·lots que 
són els tios que em trobaré a l’institut. A més, em va entrar ai-
gua pel nas i la pell de les cuixes se’m va encetar de tan fort que 
vaig caure. Ara ja no en sé, de tirar-me des de les roques. El pare 
me’n va ensenyar quan era petita. A la mare no li feia gens de 
gràcia. Però el pare i jo ens ho passàvem molt bé. Ell m’esperava 
a l’aigua. Tira’t! I jo tancava els ulls i em tirava. I després ens 
trobàvem tots dos al fons i pujàvem junts i ens esquitxàvem. I la 
mare ens mirava des de l’arena i movia el cap. A vegades venia 
nedant fins on érem nosaltres i també es tirava. Però poc. Ara 
ja fa temps que no em vull tirar amb el pare. Té poc temps i jo 
no vull que em vegin amb ell. Diu que serà diputat quan hi hagi 
eleccions. Acaba d’una vegada!, em lladra la mestra, amb una 
veu més rogallosa que la del pare quan em deia, tira’t. I m’agafen 
ganes de tirar-me de cap. D’estavellar-me al terra del gimnàs per 
morir-me i perquè a ella se l’enduguin a la presó. No bot. No 
faig la lateral. Estic quieta molta estona a la punta de la barra. 
La professora em mira amb ràbia. Sí. Els seus ulls estan plens de 
ràbia, però el gest dels llavis és d’ois. Bola de greix! Bota! Bota 
d’una punyetera vegada! I jo bot. De dalt baix. Pam! I em faig 
mal a les plantes dels peus. I qued ajupida i finalment caic de 
cul. Totes les meues companyes continuen a la fila. Es miren i 
s’aguanten el riure. Na Lorena és la pròxima a fer l’examen. Li 
toca darrere de mi per l’ordre alfabètic, però no es mou. Tothom 
espera la reacció de la professora. Jo tampoc no em moc. No sé 
com fer que el meu cos que és una O ajaguda es torni a posar 
dret. La professora em mira amb fàstic abans de dir-me que he 
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suspès el curs. Li faig oi. Que hauré de repetir. La molest perquè 
som així. Que no podré anar a l’institut. No em suporta. Que 
a veure què dirà ara la meua mare, que té tota la culpa, la teua 
mare, perquè t’ha deixat arribar a ser una bolla de greix incapaç 
de ser com les altres filletes de l’escola. No em mira als ulls. Vés 
a canviar-te. No et vull veure més. Quan la professora em diu 
totes aquestes paraulotes, jo ja m’he aixecat i he corregut fins 
al vestidor. Pel camí m’he trobat amb una monja que em mira 
amb superioritat. No plor. Només pens la manera de dir-li a la 
mare que suspendré la gimnàstica i que no podré anar a l’institut 
el curs que ve. També pens que el meu pare no podrà ser dipu-
tat perquè la seua filla haurà de repetir curs perquè no sap fer 
l’exercici de la barra d’equilibris. El poltre sí que el salta, diran, 
però a la barra és un desastre. Al partit se’n riuran d’ell. Haurà 
de recollir tots els papers que té per casa i ja no podrà anar a les 
reunions que acaben a les tantes. Tal vegada si la mare va a par-
lar amb la professora li podrà demanar que m’aprovi. La mare 
va ser alumna d’aquesta escola i coneix la directora. Que em 
posi un sufi. Tenc excel·lents a socials i a llenguatge i a francès 
i a música, és clar; i notables a mates i a ciències. Pretecnologia 
tampoc no em va gaire bé, però la mestra m’aprovarà perquè 
el bòtil folrat de corda i adornat amb unes flors de feltre m’ha 
quedat molt bé. Tan bé que la mare l’ha posat a la tauleta de 
l’entrada de casa perquè tothom el vegi. Si suspenc, el pare s’en-
fadarà. Vol que sigui una advocada com ell. I si no aprov el curs 
perquè no puc saltar de la barra d’equilibris fent la lateral no 
podré anar a l’institut, que és allà on va tothom abans d’anar a 
la universitat. Na Rosa hi anirà perquè vol ser pediatra. Em que-
daré sense la I a la classe i ja no podrem ser amigues perquè ella 
anirà amb tios i ties més grans i jo hauré de repetir curs. M’han 
dit que a l’institut no hi ha barra d’equilibris. I a l’escola dels 
capellans, tampoc. Allà fan esports. Atletisme. Bàsquet. Futbol. 
Si hagués estat un fillet això no em passaria. A més, no m’hauria 
de posar aquestes malles de color marró amb un elàstic a l’escot 
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per dissimular. Els fillets es posen un pantaló curt i una samarre-
ta amb l’escut de l’escola. I no han de fer la lateral, que és molt 
perillosa, perquè t’has de posar amb el cap per avall. Na Rosa 
acaba el seu exercici, no la veig, però sé que li posaran un deu, 
i demana permís per anar als serveis que són a l’altra banda del 
passadís dels vestidors. Jo encara estic asseguda a un racó. No 
m’he llevat les malles marrons, que fan olor. Les odiï. Na Rosa 
em diu que no passi pena, que la professora és molt malparlada 
però no em suspendrà perquè les altres mestres no voldran que 
repeteixi curs. Em diu que hi ha setembre. I a mi em cauen les 
llàgrimes a raig. Jo no he anat mai a un examen de setembre. Em 
diu que a l’estiu m’ajudarà a fer els exercicis, que ens inventarem 
una barra d’equilibris i cada dia practicaré per poder aprovar i 
anar amb ella a l’institut. La I i la O. Però jo ja no l’escolt. Em 
pos l’uniforme damunt les malles i em penj la bossa. Vull que 
arribi la meua mare. Em vull asseure al seu costat en el Dos Ca-
valls. Li vull dir que no tornaré mai més a l’escola. Li vull dir que 
no tornaré a sortir mai més de casa. Li vull dir que la professora 
de gimnàstica m’ha dit bolla de greix. Li vull dir que m’odia i 
que em vull morir. Però no li dic res. 

Ja no hi ha res més a la llibreta. Tot de planes buides. Esgro-
gueïdes. Ara podria dir que havia oblidat aquell episodi i tots 
els que em van succeir en aquell gimnàs, però mentiria. Record 
perfectament quan vaig escriure això. Ho record tot. Però són 
records encapsulats, aïllats, que no fan mal. Podria continuar 
el relat. Diria que vaig saber unes setmanes més tard, quan ens 
van donar les notes i ja havia començat el tractament per deixar 
de ser així com deia que era i no escrivia: grassa, que els pares 
havien parlat amb la directora. I que van denunciar la professora 
de gimnàstica, que va deixar l’escola i mai més no vaig saber res 
d’ella. I que, finalment, el pare va tenir molts vots a les eleccions, 
però no va ser diputat i va fer d’advocat fins que es va morir. Jo 
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no vaig ser advocada. Més amunt he escrit que sóc concertista 
de piano. I això és el que faig, voltar el món per actuar. Aquell 
estiu del 1977 va estar molt bé perquè na Rosa, que és pediatra 
a Anantapur, el va passar a casa perquè els seus pares eren a 
l’estranger a aprendre unes tècniques noves de ioga. Vaig deixar 
de menjar xocolata i pastissos i quan vam anar a l’institut els 
pits de na Rosa ja semblaven mandarines i ja no érem la I i la 
O, sinó la I i el 0. A l’institut, efectivament, vam conèixer tios… 
Probablement tot això ho trobaré escrit en alguna altra llibreta 
de les que m’enduré de la casa dels pares que he buidat.
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