
CANVI DE PLANS

Erase una vegada una mare que tenia dos fills bessons: un xic que es

cridava  Joel  i  una xica  que es  cridava  Catalina.  La  mare  pensava  que les

tasques de la casa eren obligación de les dones, així que conforme anaven

creixent, sa mare anava ensenyant a Catalina a agranar, a netejar la casa, a

posar el llavaplats, a anar a comprar, … en fi, totes les tasques que cal fer en

una casa. Mentrestant, Joel, es dedicava a quedar-se en el parc jugant amb els

amics, perquè no tenia cap obigació que fer.

Els  xiquets  van anar  creixent,  i  Catalina  es  va  convertir  en  una xica

independent  capaç  de  portar  la  casa  sense  problemes  mentres  sa  mare

treballava: sa mare era enfermera i estava moltes hores en l´hospital treballant,

així  que  Catalina  s´encarregava  de  totes  les  tasques  de  la  casa.  Joel,  no

obstant això, continuava sense fer res, dedicat tot el dia a veure la tele i a jugar

amb la consola. 

Un dia, gràcies a les bones notes que treia Catalina en l´institut li van

oferir una beca d´estudis al Japó. Havia de passar un mes sencer fora de casa.

Era l´oportunitat de conéixer una cultura nova per quasi res de diners. Sa mare

li va deixar anar.

Així  que, dún dia per a un altre, Catalina se´n va anar,  i  sa mare va

continuar treballant en torns interminables, per la qual cosa Joel es va quedar

només a casa a càrrec del seu germà menut, que llavors només tenia un anyet.

El primer dia que es va quedar a soles no ho oblidarà mai; com sempre

era  la  seua  germana Catalina  la  que  li  despertava  perquè  quan  sonava  el

despertador ell continuava dormint, eixe mati es va quedar dormit. Quan es va



despertar,  es va  donar  compte  que se li  havia  fet  tard por  a  portar  al  seu

germanet a la guarderia. Així que va entendre que havia de fer les tasques molt

ràpid per a aconseguir arribar a la guarderia a l´hora del recreo.

Es  va  llavar,  es  va  vestir,  i  va  posar  a  calfar  el  biberó  que  li  havia

preparat sa mare per a donar-li el desdejuni al seu germà. Però ho va calfar

massa, així que quan va a anar a agafar-ho (sense manoplas, ni drap de cuina,

ni res) es va cremar les mans, i va soltar corrent el biberó, caient-se-li i tirant

tota la llet pel sòl. Havia de començar novament. El problema és que no sabia

com fer-li el biberó al seu germà. Mai ho havia fet abans. Havia vist a sa mare y

a la seua germana afegir-li a la llet unes pols, però: Quina llet? Que quantitat de

pols? On estaven eixos pols? I el seu germà que no parava de plorar perquè

tenia  fam.  De sobte,  va  recordar  que sa  mare  guardava  uns bricks  de llet

preparada en l´armari, per a quan eixien de passeig. Va agafar u, ho va calfar

(ara  amb  més  atenció),  i  se´l  va  donar  al  seu  germà.  Per  hui,  problema

solucionat.

Per al migdia la seua mare li havia preparat arròs caldós per a menjar.

Només calia calfar-ho un poc, així que estava tot controlat. Ho va posar a calfar

i  va encendre la televisió  per a poder veure durant  el  mejar.  Es va quedar

embadalit veient un  programa que li agradava quan va començar a oldre a

cremat: s´estava cremant el menjar! Va córrer cap a foc, ho va apagar, va obrir

les finestres (perquè no es podia respirar del fum que hi havia) i va traume el

menjar.

Quan se li va passar l´esglai, va intentar menjar-se l´arròs que quedava

en l´olla, però això estava inmenjable. L´olla la va deixar en la pica perquè no

savia com traume tot eixe cremat que hi havia en el fons. Va apagar la tele, es



va fer un entrepà de pernil i formatge i va caure rendit en el sofà després d

´estar tot el matí corrent de dalt para baix solucionant problemes.

Va estar dormint tota la vesprada, fins que ho va alçar sa mare: li havien

cridat de la guarderia dient que ningú havia anat a arreplegar al xiquet. Quan es

va despertar estava sa mare devant d´ell amb el seu germà en braços (ací es

va donar compte que se li havia oblidat arreplegar-ho), va mirar a la cuina on

estava tot el sòl ple de llet, la pica amb tota la vaixella i l´olla brutes, la bancada

plena d´arròs i restes de menjar,… i va començar a plorar. Sa mare no sabia

què havia passat, i va esperar que es calmara per a poder parlar amb ell.

Quan es va calmar, va assentar a la seua mare en el sofà i li  va dir:

“mare, hui ha sigut el pitjor dia de la meua vida. Jo se que tu no m´has obligat a

fer res de les tasques de la casa perquè creies que era la vostra obligació, però

no m´has fet cap favor. Hui m´he sentit un complet inútil. A partir de demà, vull

que m´ensenyes tot, igual que a la meua germana. Vull ser igual d´independent

que ella. No se com ha pogut suportar tota la responsabilitat ella sola quan el tu

no estaves. No em pareix just i no vull que torne a passar. Quan torne la meua

germana d´estudiar portarem les tasques de la casa entre els tres. Crec que

aixì serà més fácil per a tots”.

Així va aprendre Joel una lliço, i sa mare, una altra.
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