
  

 

I el món canvià... 

 

Feia dies que el meu món havia canviat... Havia passat de cent a zero. Encara tenia el 

record ben vívid de la festa pijama a ca n’A., el darrer divendres abans del confinament. 

Bromes, rialles, crispetes i pel·lícula. Havia estat una nit perfecta! Llavors, un cap de 

setmana estrany... els grans només parlaven d’un virus nou, la mare va arribar a casa 

amb una compra tan enorme que no cabia al rebost, el meu germà petit anava fent bots 

per tota la casa i pel cap només em rondava una idea: 15 dies sense anar a l’institut!! I 

just abans de les vacances de Pasqua. Quin regal!  

Els dies van anar passant. Videoconferències amb les amigues, pel·lícules, sèries, llegir, 

les feines que les professores m’anaven enviant... Un plaer aixecar-me sense la pressió 

d’haver d’agafar el bus puntual a les 7:30 del matí. No és que m’aixequés molt més tard 

que de costum entre setmana, però ja no venia de 10 minuts. Ni de 20. El dia fluïa sense 

presses. Tot es feia... tot al seu moment. 

I en alguns moments em venien pensaments que mai abans m’havien arribat. Em vaig 

començar a plantejar quin sentit té que existim els humans. Havia vist per les xarxes 

socials que d’ençà que tots havíem d’estar confinats, la terra estava millor, la 

contaminació havia davallat, els animals havien recuperat nous hàbitats... Potser fèiem 

nosa els humans en aquest món? Per altra banda... veia els meus pares més relaxats, més 

feliços i tots com si estiguéssim més a prop uns dels altres, fins i tot amb les persones 

que estimam però que aquests dies no podíem veure en persona. Quin sentit té haver 

d’anar a treballar cada dia, amb un ritme frenètic que fa que quasi no te n’adonis del que 

passa als que més estimes, a vegades fins i tot ni a un mateix? I, veient un documental 

sobre l’univers, vaig pensar en veu alta “que ho som de petits i insignificants”. La mare 

em va somriure i va donar peu a que li expliqués totes aquestes preguntes que m’estava 

fent aquests dies. La seva conclusió va ser clara: “fa molts anys que l’ésser humà cerca 

aquestes respostes i cadascú va trobant les seves respostes. Jo he arribat a pensar que no 

cal donar-hi més voltes... la vida és un regal, aprofitem-lo!”. 

I ja havien passat unes setmanes d’estar tancada, quan un dia vaig començar a sentir-me 

neguitosa... Aquell no havia estat un bon dia. De fet, havia estat un dia realment difícil. 

M’havia discutit amb ma mare per una beneitura i no m’havia deixat agafar la 

videotrucada de la meva amiga de l’ànima (segur que s’havia enfadat!). La professora 

de ciències m’havia retornat ple de correccions el treball sobre els nous usos de les 

energies renovables  que havia preparat amb molta d’il·lusió i la seguretat de que les 

meves conclusions eren tan genuïnes que la deixarien amb la boca oberta. I quan 

pensava que el dia ja s’acabava, mentre m’estava dutxant, el meu germà va entrar per 

fer-me una de les seves brometes, que aquell dia em va fer menys gràcia que mai. M’hi 

vaig discutir fort i el pare em va renyar a mi: “és que t’has posat com una fera, per una 

brometa de res!”.  

En un rampell d’ira i frustració vaig tancar-me a l’habitació, sense haver sopat, amb la 

intenció d’anar a dormir. Em vaig esmunyir entre les flassades, recargolada sobre mi 

mateixa, i vaig ofegar un crit de ràbia amb el coixí. Passats uns minuts vaig treure el cap 



  

 

per respirar i vaig poder observar com un torrent de llum entrava per la finestra de 

l’habitació. La lluna plena era tant potent que, fins i tot amb el llum apagat, podia veure 

tots els detalls de la meva habitació. Vaig pensar que era màgica, hipnotitzant, i sense 

proposar-m’ho, vaig quedar adormida mentre els rajos de lluna m’acariciaven.  

Vaig passar una nit inquieta, entre somnis nous, desconeguts fins el moment. Una dona 

prehistòrica donava llum a un bebè, quan vaig notar quelcom que m’observava. Vaig 

córrer. Aquella presència em perseguia. Sentia una por profunda. Aquella presència em 

va acabar atrapant i em va envoltar completament. Era un fluid, una energia, una llum 

vermella. I poc a poc la llum es va transformar. Vaig mirar el cel i vaig veure com la 

lluna començava a créixer. Era lluna creixent. Vaig començar a sentir-me diferent, 

segura de mi mateixa, independent, amb energia per defensar-me a mi i a tot allò que 

sentís que era just. Va passar una lleona corrent i vaig afegir-me al seu galop, corrent 

devora ella. Poc a poc vaig notar com les meves energies minvaven i la lleona va seguir 

el seu camí. La lluna estava canviant, ja era lluna plena. Vaig aturar-me a seure a una 

roca i a devora hi havia un colom amb una pota rompuda. Vaig sentir una gran capacitat 

d’estimar i de tenir cura dels demés. No sé com (coses que passen als somnis) vaig 

arreglar-li la poteta i el colom va sortir volant. De sobte, ja no hi havia tanta llum, la 

lluna començava a minvar. Vaig sentir ganes d’arreplegar-me, de protegir-me. Amb la 

fosca la por em tornava i la claretat mental s'esvaia. Vaig entrar a una cova i vaig 

asseure’m en la part més profunda, on encara es veia el cel estrellat a l’exterior. Des 

d’allà imaginava... vaig connectar amb la intuïció i amb el meu cos, que llavors em 

produïa més fascinació que mai. De cop, la lluna va desaparèixer i, acompanyat d’un 

mareig, va arribar un empipament immens. Què faig aquí? Per què estic sola? On és la 

mare? I el pare? Haurien de ser aquí. Com m’han pogut deixar sola? Tenia mal de cap. 

Vaig posar-me a plorar desconsoladament. Fins que, de nou, les coses van canviar. La 

lluna va tornar a aparèixer i, amb la seva llum, les meves energies es tornaven a 

transformar. Ara, com al principi del somni, em sentia vital, amb ganes de menjar-me el 

món.  

I amb aquest sentiment em vaig despertar, ben prest al matí, amb l’entrecuix banyat. La 

meva intuïció ja em deia que res dolent passava i, de fet, era la menstruació. “Mare! 

M’ha vengut la regla!” Il·lusió, alegria, desconcert, alguna molèstia, però sobretot ganes 

d’explicar-ho al món. Estava entrant a una nova etapa que esperava des de feia mesos. 

Mai m’ho hagués pogut imaginar així, a casa, confinada, sense poder anar amb ma mare 

a comprar les compreses a estrenar, la copa menstrual, els tampons per provar... Tot això 

per ara haurà d’esperar. Però de mentre, ho explicaré a les meves amigues, faré proves 

amb les coses que ma mare em durà de la farmàcia i exploraré les noves emocions, que 

darrerament estan a flor de pell. 

Els primers dies van ser d'efervescència, d’alts i baixos sense motius. I, a mesura que 

passaven els dies, em retornaven les preguntes existencials que encara no havia resolt, 

així com imatges del somni tan especial que havia tengut la nit que em va venir la 

menstruació. Vaig tornar a la finestra de la meva habitació. Aquell dia la lluna era 

només un fil penjant del cel i els estels estaven ben presents. Va ser en aquell moment 



  

 

que vaig donar algun sentit a tot allò que em rondava pel cap. 

Vaig pensar, com la mare, que efectivament la vida és un regal, però que per gaudir-ne 

calen 4 coses. La primera, tenir cura de l’entorn: els arbres, els animals, les plantes, 

l’aire, les ciutats, els carrers, l’escola, casa nostra... La segona, tenir cura de les 

persones: ser amable, respectar, estimar, ajudar, criar... La tercera, tenir cura d’un 

mateix: alimentar-se bé, descansar, respirar, aprendre, llegir, ballar,... I la darrera, 

aportar al món social al qual vivim, bàsicament a través del treball i el voluntariat. Vaig 

sentir la convicció de que aquests eren els 4 àmbits als quals volia dedicar la meva vida 

i que, si tothom en tingués cura, podríem gaudir molt a la vida que ens han regalat en 

aquest món. 

Llavors, vaig adonar-me de com les meves energies havien canviat respecte els dies 

propers a la menstruació. Poc a poc m’havia anat sentint de nou vital i amb una gran 

claretat mental. I de cop el somni va cobrar sentit. El somni em mostrava les etapes del 

cicle que vivim les dones cada mes i que jo començava a experimentar. Si fins llavors 

les meves energies havien estat lineals, com en els homes, a partir d’ara serien cícliques. 

Vaig decidir observar-me per conèixer com era el meu cicle, escoltar el meu cos per 

notar com canviaven les meves energies setmana a setmana, com es repetien mes a mes. 

I a partir d’aquí mirar d’acceptar-les tal com són i aprofitar-les per aconseguir tenir cura 

de l’entorn, de les persones, de mi mateixa i contribuir a la societat, tal com m’havia 

proposat. 

I així va ser com vaig tornar-me dona i vaig trobar un sentit a la vida que vull viure. 
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