
I QUÈ FEM NOSALTRES SENSE TU?  

Estimada mare, avui és el nostre dia, avui fa 16 anys que em vas tenir, 
avui fa 16 anys que estic en aquest món gràcies a tu, però sense tu. 

Avui fa 7 anys que t’has mort, i 7 anys que va néixer el meu germà.  

Cada dia m’adono que viure sense una mare és realment difícil, jo em 
sento tan afortunada d’haver estat uns anys amb tu, que no sé com 

explicar-t’ho. Però l’ Ivan no sap que és tenir mare, i a mi em sap greu 
això. El papa quan te’n vas anar no estava preparat per ser pare ell sol, 

no s’ho esperava: ni ell ni ningú. El padrí i la padrina han sigut un gran 
piló per a ell. 

Mama, segurament et fa estrany que t’escrigui però últimament no vaig 
molt bé a l’institut, sé que em faràs bronca perquè tu sempre m’has dit 
que m’he de centrar en els estudis, perquè sense ells no arribaré enlloc. 

Ja ho sé i em sap greu no fer-te cas, però....qui realment ho està 
passant malament, és l’Ivan perquè els companys de l’escola li 

pregunten coses de tu, i quan més gran es fa més et necessita. 

Saps què? Molta gent diu que som iguals, quan em diuen això és 

meravellós, fins i tot el papa de tant en tant s’equivoca de nom i em 
crida pel teu. No saps quin orgull em dóna assemblar-me a la meva 
mare, la millor mare del món. El papa diu que ens assemblem en tot: 

caràcter, aspecte, coincidim també amb el menjar preferit: espaguetis a 
la carbonaraajajjajajajaj. 

Doncs, això el que t’estava dient que com que no vaig molt bé en els 
estudis, el papa m’ha dut al psicòleg de l’escola i em fan parlar... a mi 

no em ve de gust, mama, parlar de quan et trobo a faltar... aquesta 
última setmana ho estic passant força malament. Davant el papa he de 
fingir que estic bé, amb ànims i aguantant com ho he estat fent aquests 

últims 7 anys però aquesta setmana el papa ens ha presentat la seva 
novia. És maca, i molt maca però pensar que el papa ja no està 

enamorat de tu, em fa sentir malament. Vull que el papa passi pàgina, 
però també tinc por que formi una nova família amb aquesta noia i ens 

deixi a nosaltres una mica. Estic segura que el papa s’estima aquesta 
noia però directament segueix enamorat de tu! Perquè ets tu, la millor 
dona del món, la millor amiga del món i la millor mama del món. 

Tinc tantes coses què dir-te i et trobo tant a faltar, mama, ets el meu 
gran pilar, estiguis al meu costat o no, però sé que de lluny em 

continues observant cada pas que faig i em vigiles. Hi ha cops que sento 
una veu fluixeta mentre dormo que em diu t’estimo, segur que són 

imaginacions però jo desitjo i espero que siguis tu. 

 Carol! On estàs? vols baixar a parar taula?  
 Sí, papa, ja baixo! 



Mama, t’he de deixar, el papa em crida, he d’anar a parar taula. Et dic 

de veritat que encara que em posi en contacte cada dia amb tu amb el 
cap, algun altre dia t’escriuré. 

Una forta abraçada per a la millor mama del món, 

Carol 

c/ millor lloc del món. Des del lloc on més t’estimen. 

Pd: T’ESTIMO 

 Carol , vols baixar?  

 sí, papa, ja baixo! Què hi ha per dinar?  

 Espaguetis, posa plat pla!  

 Mmm deliciosos.  

Mentre dinem.. 

 Carol, què feies abans ? diu l’Ivan  

 Doncs estava escrivint una carta a la mama.  

 Ah, si? Jo també vull escriure-li !  

 Val, quan acabem hi anem i li poses alguna cosa.  

Al papa, li cau una llàgrima... i tot seguit ens agafa a tots dos i ens tira al sofà, ens fa 

l’abraçada més gran del món i ens diu que som els millors fills del món, i que ens 

estima com a ningú. 

Em sentia afortunada, no tenia la mare al meu cantó físicament però sé que estava al 

nostre costat. Després d’haver desparat la taula, l’Ivan m’agafa de la mà i em du cap a la 

meva habitació i em diu: on està la carta, tata? Jo també vull escriure-li . 

Li trec la carta, i sota el meu pd: T’ESTIMO, l’Ivan li escriu: 

Mama, on estàs? Pots baixar un dia d’aquests a veure’m? Tinc moltes 

ganes de fer-te una abraçada ben gran, igual que la que ens acaba de 
fer el papa! T’estimo molt. Si no vols baixar ja vindré jo!  

 Tata, li puc fer un dibuix de nosaltres 4?  

 I tant!  

Quan l’Ivan va acabar el meravellós dibuix, vaig doblegar la carta, la vaig posar dins un 

sobre, la vaig tancar i la vaig posar dins d’una caixa. 

Aquella nit, en l ‘arribar de donar un passeig amb la meva amiga Clara, el meu pare 

m’estava esperant a casa amb un parell de regals. Un era una caixa preciosa petita que 

servia com a joier o com a caixa de secrets. 

L’altre estava com més desgastat. Era un regal de la mama. 



 La teva mare t’estava preparant la teva festa dels 16 anys des que en tenies 3, 

volia la millor festa per a tu. Tenia una carta, un vídeo, fotografies, un collage 

de fotos d’ella i tu fins als teus 9 anys.  

Em vaig posar a plorar, estava molt emocionada. No podia ser, era magnífic. 

Vaig llegir ràpidament la carta, posava:  

Filla meva, bon aniversari! Són els teu 16, estàs a la flor de la vida! 

Ara et toca gaudir, plorar, cridar, passar-ho al màxim. Tens el meu 
permís per fer tot el que sigui per gaudir, però no et passis i primer 

li dius al teu pare. Segurament et preguntaràs que com és que et 
faig això? Mira filla, ja sabia que tenia una malaltia. No ho sabíeu ni 
tu ni el teu pare, ja sabia que corria el risc de morir si tenia un/una 

filla. Pensava que em passaria amb tu, que perdria la vida quan 
tingués el primer fill, però vaig tenir la sort que no i he pogut viure 

amb tu 9 anys, els millors anys de la meva vida. Ara és possible que 
em passi, no se sap, espero tornar a tenir sort. Tu cuida del teu 

germanet, espero que siguis una gran germana per a ell, i que 
l’estimis molt. No t’enfadis, volia tenir el plaer de tenir dos fills, 
sabent que corria un gran risc. Demana-li perdó, al teu pare, 

també, però jo sabia que ell també volia un altre fill, espero que es 
digui Ivan!  

Estimat Ivan, amor meu, rei de la meva vida, encara que no pugui 
estar al teu costat, vull que sàpigues que t’estimo igual que a ta 

germana, et demano mil perdons per no poder estar al teu costat 
mentre creixes però jo et vigilo , a tu i a ta germana. Feu bondat, 
cregueu al pare i dieu- li que l’estimo moltíssim. I que espero que 

d’aquí uns anys, espero que molts, molts anys ens tornem a trobar 
tots junts. No us preocupeu per a res, jo sóc feliç i vosaltres també 

ho heu de ser. 

Dolors! La mare que més estima els seus fills i el seu meravellós marit. 

van acabar tots plorant . Ningú sabia res. 

La Carol, va pujar corrent a la seva habitació, va obrir la caixa, va treure el sobre, 

del sobre la carta. I amb un retolador, hi va escriure: 

MAMA, T’ESTIMO. ETS LA MILLOR, MOLTES GRÀCIES PER TOT, 
EL MILLOR REGAL DE LA MEVA VIDA. TOT PRECIÓS, HAS FET 
QUE ELS MEUS 16 SIGUIN ELS MILLORS DE TOTS. 

Maria Trujillo Gironi 

 


