
Sequera 

 
Quan era petita veia al meu pare entrar al despatx de casa i seure davant de l'ordinador per 

escriure al llarg de moltes hores. El veia entretingut, estava sempre molt concentrat i es notava 

que en gaudia. Quan acabava el seu relat l'imprimia, l'enquadernava i el mostrava; primer a la 

meva mare i, després, a la família i als seus millors amics. Tothom l'afalagava i li donava 

consells per millorar la seva creació. Aleshores tornava a l'ordinador i perfeccionava l'obra o en 

creava una altra i tornava a repetir-ho tot. Jo volia sentir tot allò, així que, quan ell deixava 

l'ordinador, jo entrava al despatx i em posava a escriure les meves històries. 

     Vaig descobrir que m'encantava, en qualsevol classe de registre o format. M'ho passava bé 

omplint aquell espai en blanc. Mentre ho feia, ningú em jutjava ni em sentia pressionada, era 

completament lliure. Tenia la sensació que tenia massa coses a explicar i que podia inventar 

mons sencers. Així que les històries creixien soles al meu cap. Això va durar molt de temps, 

vaig crear alguns contes més bons i d'altres de més fluixets, però fins i tot algun concurs vaig 

guanyar. 

      

     Un dia vaig intentar començar un nou relat, però quan vaig posar-me davant del document 

en blanc... així es va quedar. Allò que deixava fluir la meva imaginació, de sobte, havia 

desaparegut. Tot s'havia aturat. Notava que no tenia res a explicar. Em sentia completament 

identificada amb aquell paper en blanc. El mateix que feia un temps era el meu principal aliat, 

s'havia transformat en el meu pitjor enemic. Com? No ho sé. 

     Temps més tard, notava que la inspiració havia tornat. Falsa alarma. Quan vaig reobrir 

aquell document i la barra per escriure va començar a fer pampallugues, les idees es van 

barrejar i no trobava les paraules idònies per expressar-me. Les noves històries i la inspiració 

continuaven desaparegudes. No poder fer el que havia aconseguit amb tanta facilitat i agilitat 

temps enrere m'omplia d'impotència i ràbia. Això em va passar durant dies, mesos i anys. Per 

tant, la situació havia canviat: em sentia jutjada, pressionada i atrapada entre els marges. 



Ningú em podia ajudar perquè l'únic culpable era jo i no sabia com solucionar-ho. El meu 

enemic cada vegada em guanyava amb més facilitat i reconèixer això em va fer abandonar. 

     Podria culpar la falta de temps, o el fet que sempre tinc altres coses més importants a fer, o 

la idea permanent de “no sortirà un bon relat, o sigui que per què perdre-hi el temps si saps 

que no ets capaç d'aconseguir-ho?” Però sé que són excuses pobres: simplement havia llençat 

la tovallola. 

     Encara avui dia em passa. Continuo sense entendre on va quedar aquella fluïdesa. No 

m'agrada enfrontar-me al blanc i encara menys per imposició. Per això sempre l'intento evitar, 

perquè em  fa sentir dèbil i vulnerable. He de reconèixer que hi ha una excepció, únicament hi 

batallo en contra quan ja no em queden llàgrimes per plorar. Aleshores és quan descarrego 

tota la meva força sobre l'únic element que em torna indefensa. I és irònic, perquè quan 

sembla que per fi aconsegueixo guanyar-lo, acabo estripant el paper i torno al principi. 

     I finalment, aquí em trobo. No pretenia crear cap bona història ni un relat de superació, de 

fet està força distant de ser-ho. Només he intentat  sincerar-me i entendre d'on ve la 

sequedat. Tot i això, sembla que aquesta vegada he guanyat la batalla, encara que no la 

guerra, no ho confonguem. Segurament això acabarà tot estripat al fons de la paperera del 

despatx. 
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