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Prejudicis 

Ens vam conèixer en el ball de festa major del meu poble que jo tan detestava, 

sempre he considerat que són  molt estrafolaris. Ell era diferent a tothom que 

havia conegut, tenia un tarannà especial, una manera de fer que encara admiro 

i, perquè no dir-ho, era molt atractiu. Potser per això em vaig enamorar d’ell 

plenament. En Mario sempre m’ha dit que ell es va enamorar de mi per la meva 

forma de ballar, diu que ballo com si hagués begut més del compte, però es 

veu que li va agradar. Té un sentit de l’humor bastant particular. El problema és 

que el cognom Torroglosa no va agradar a la meva família. El fet que ell fos 

murcià tampoc.  

La meva família era una família nombrosa, érem tres germanes i dos germans, 

i vivíem a Sant Sadurní d’Anoia. El meu pare treballava en el sector del cava, 

com tothom en el poble. En canvi, la meva mare no treballava, com moltes 

dones del moment, dedicava tot el seu temps a anar darrere nostre, els cinc 

érem força entremaliats. Jo no era ni la germana gran ni la més petita, vaig ser 

la tercera. Però també vaig ser la que vaig portar a casa un castellà. El meu 

germà gran ja havia donat als meus pares néts, i la meva germana gran feia 

poc que s’havia casat amb un burgès prou adinerat de les Rambles de 

Barcelona. Potser en Mario no era un honorable home d’una bona família 

barcelonina però em feia feliç, em fa feliç. La meva família em va rebutjar pel 

fet d’enamorar-me d’un murcià. Els meus pares van apartar-me i els meus 

germans van deixar de dirigir-me la paraula només perquè estimava algú que a 

ells no els agradava. Van tallar el contacte amb mi i encara avui no en sé res.  

Torna a ser estiu a Barcelona, l’època en la qual la ciutat s’omple de vida, quan 

els homes van amb les camises descordades i les dones van amb les faldilles 

més curtes i passegen descalces per la platja. Ja fa quatre anys des que vaig 

deixar enrere la meva família i el lloc que m’havia vist créixer per poder estar 

amb la persona que estimo. No he tornat a veure ni a parlar amb cap d’ells des 

de llavors. Mentiria si digués que no hi ha moments de molta nostàlgia en els 

quals penso que podria haver estat tot molt diferent, potser més fàcil, si no 



Premi Sambori 2017 
Demarcació del Vallès Occidental 

 
m’hagués casat amb el Mario. Però ell m’ha demostrat molta més estimació 

que no pas la meva família. Fa dos mesos que el meu nen va celebrar el seu 

primer aniversari i la impotència d’haver-ho celebrat sense els seus avis i els 

seus oncles em destrossa. No coneixeran mai el meu fill ni el veuran créixer, i 

m’entristeix molt pensar en els motius.  

Ara vivim els tres en un petit pis del Poblenou, a Barcelona, i ni em plantejo el 

fet de trobar-me la meva germana gran passejant per la ciutat. És bastant 

modest però tampoc no necessitem més. Jo treballo en un petit diari, on faig de 

secretària, i el meu marit treballa de manyà arreglant màquines per a les 

indústries metal·lúrgiques. El que més ens agrada és anar a passejar per la 

platja, sobretot a l’estiu. Al nen li encanta apujar-se els pantalons fins als 

genolls i que les onades li mullin els seus petits peus. Des del carrer Taulat fins 

a la platja no hi ha res. El  nostre dia a dia no és res de l’altre món, al contrari, 

és força tranquil. A vegades vaig a comprar al mercat prop de casa amb 

algunes veïnes. Molts diumenges anem a dinar a casa dels meus cunyats a 

Sant Andreu i passem molt bones estones. Sempre han estat molt amables 

amb mi. A la meva cunyada i a mi ens agrada anar a les Rambles a mirar 

botigues, sempre m’ha agradat l’ambient que hi ha. Als carrerons paral·lels hi 

ha botigues molt maques que venen de tot. Sempre que veïns ens pregunten 

per la República mai no sabem què dir, perquè ni al Mario ni a mi ens interessa 

massa la política. 

Dintre de poc farà quatre anys, també, del ball de festa major on ens vam 

conèixer el Mario i jo. Mai no hagués pensat que els prejudicis de la meva 

família canviarien tant la meva vida. Però per què ha d’haver prejudicis per la 

procedència d’algú, per la seva religió o la seva cultura? Qui decideix el que es 

correcte i el que no? Per què algú ha de ser pitjor que un altre per pensar 

diferent o per tenir diferents creences o per ser de diferent nacionalitat? I qui 

t’hauria de dir el que està bé i el que està malament, el que has de fer i el que 

no? No seria més important potenciar l’amor, el respecte, la igualtat? Jo, per 

molts prejudicis que els del meu voltant van tenir, per moltes crítiques que vaig 

rebre, no vaig renunciar al que em feia feliç, ni em vaig deixar influir per ningú, 

encara que aquest algú fos tan important com la meva pròpia família.  


