
NÚRIA I TONI, MÉS QUE DONES 

De ben segur que esteu d'acord amb mi que no cal ser una científica desenvolupant la 

millor vacuna contra el COVID, una arquitecta capaç de crear el pont més llarg del 

planeta o una astronauta viatjant fins als confins de l'univers, per a ser una gran dona. 

A casa nostra tenim la sort de viure amb dues dones excepcionals. La Núria va néixer a 

una masia entre el res i el no-res, situada a un munt de kilòmetres, camp a través, de 

l'escola més propera i amb una por ancestral a les serps. La Toni va néixer en un poble 

de Jaén, fent de cuinera de ben petita i amb el desig impossible d'ésser un home i anar 

a la universitat a estudiar. 

Totes dues van estar privades de l'educació i del dret a escollir pel seu sexe i per la 

pobresa. Totes dues van haver de deixar els seus desitjos de banda per ajudar a la 

família i tirar endavant durant una època en la que mancava una mica de tot. Van 

treballar com adultes dins dels seus  cossos  de nenes, van emigrar amb poquetes 

coses a la maleta. I sense adonar-se ja eren joves esposes i mares. 

 

 

Els anys passaven i sentien una inquietud al seu interior que creixia i creixia. Volien 

aprendre coses però no sabien com ni en quin moment fer-ho. Quan els fills ens vam 

anar fent grans i van sorgir les escoles d'adults a prop de casa seva, s’hi van tirar de 

cap. Cansades de tot el dia treballant i portant la casa, anaven a escola amb unes ganes 

d’aprendre envejables. Es van treure el graduat i mai més han abandonat les ganes de 

llegir i aprendre.  

Han gaudit del que tenien, han patit molt i mai han deixat de ser extraordinàries. 

Heroïnes de cada dia, sense voler-ho, sense saber-ho. 

Ara totes dues estan afrontant la pandèmia amb els ànims a vegades abatuts, amb les 

noves tecnologies que les porten de cap, amb molta enyorança dels seus nets. Però 

tiren endavant sense dubtar. 

No sé que en penseu vosaltres, però ma mare Núria i la meva sogra Toni són les meves 

súper dones. Desitjo  ser com elles quan sigui gran. 


