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«Cuando acabes la terapia, hablaremos del alta». No m'ho puc
creure! És una metgessa de capçalera o una psicòloga? Tot i que
no estic d'humor, mentre miro d'entendre-la,

em ve al cap i

taral·lejo la cançó d'en Sabina que nomena un «psicólogo argentino
mostrándote el camino». Surto amoïnada de la consulta pensant
que aquell malson no s'acabarà mai i que hauré d'esperar més
temps per tornar a la meva feina que em motiva i trobo a faltar. Com
no em deixa cap altra opció si vull l'alta, començo a assistir a
aquestes sessions a veure què passa. La dinàmica és molt senzilla.
La Marga ens llegeix un text extret d'algun llibre que ens recomana,
el comenta amb nosaltres i va moderant i dirigint les nostres
intervencions. L'última mitja hora fem relaxació. Els problemes que
hem de superar les dones que som allà són molt variats, des de la
mort d'un company fins l'acceptació d'un diagnòstic de fibromiàlgia,
passant pels problemes de la mare d'una adolescent que només vol
menjar patates i ous ferrats a totes hores, i acabant per mi, que no
sé què hi faig allà. -Avui llegirem i comentarem el conte de «Barba
Blava», diu la Marga després de donar-nos la benvinguda. Miro al
meu voltant i veient que totes rondem la cinquantena la idea del
conte se'm fa estranya i una mica incòmode. M'ho prenc amb
paciència i em disposo a escoltar. Era un dels meus preferits quan
era petita, no perquè m'agradés especialment l'argument sinó
perquè a la portada sortia la silueta retallada de la jove esposa del
malvat Barba Blava amb un vestit blanc i era el conte més maco
que tenia. Per animar-me, penso en l'estona de relaxació on, a
vegades, fins i tot m'adormo. Dedicar-me unes hores exclusivament
per a mi i fer relaxació, coses que no havia fet mai, m'està agradant
força. Seiem al seu voltant, com si fossin nenes en edat escolar i
ens llegeix el conte. «Hi havia una vegada una noia dolça i amable

que va ser entregada en matrimoni pels seus pares a un home ric
molt més gran que ella que tenia la barba de color blau. Es van
casar i se la va endur a viure al seu llunyà i solitari castell. Un dia va
dir-li que sortiria de viatge durant set dies i que en la seva absència
podia fer tot el que volgués. Li va deixar un manat de claus que
obrien totes les cambres del castell autoritzant-la que entrés i
agafés el que li agradés. Podia entrar al rebost, a la cambra dels
diners, a la de les joies, a les de les obres d'art... a totes, menys a
una, que s'obria amb una clau daurada més petita que les altres. La
noia, avorrida tants dies sola, va obrir totes les portes i va admirar
totes les riqueses que s'amagaven a les cambres sense agafar-ne
cap. El setè dia va pensar que no passaria res si obria la porta de la
cambra prohibida i la tornava a tancar. El seu marit no
s'assabentaria que ho havia fet. Tenia curiositat per veure que hi
trobaria. Quan va obrir aquella cambra i els seus ulls es van
acostumar a la foscor, va descobrir els cadàvers de les sis anteriors
esposes del seu marit en mig de bassals i reguerots de sang.
Esglaiada, va tancar la porta però la clau va començar a sagnar. Va
guardar-la a la butxaca i el vestit blanc es va tenyir de vermell. La va
amagar a l'armari de la roba blanca, sota les tovalloles, però les va
xopar de seguida i la sang va començar a brollar per les escletxes
de les portes. En aquestes que va tornar el marit del seu viatge i
quan va veure que l'havia desobeït va treure l'espasa per matar-la.
Ella va demanar clemència i temps per resar abans de morir. Ell va
cedir. Ella va aprofitar per fugir a casa dels seus pares on els seus
germans, armats amb ganivets i pals van esperar que arribés
l'home de la barba blava que la perseguia i van apallissar-lo fins que
el van matar». A l'hora dels comentaris arribem a conclusions força
interessants. No sé com s'ho fa la Marga perquè totes en traguem

profit atès que ens passen coses tan diferents. Parlem de Barba
Blava com un depredador que portem a la ment que pot convertir
les nostres cruïlles en camins tancats i aïllar-nos de la nostra
naturalesa instintiva, deixant-nos sense forces per enfrontar-nos a
la vida i amb les idees i somnis tirats per terra, sense alè. Reconec
que un any enrere m'hauria fet un fart de riure, però no dec ser la
mateixa perquè avui, no m'adormo a relaxació i surto molt
trasbalsada de la sessió. No puc pensar en res més que en el conte
i en descobrir l'amagatall del meu malvat Barba Blava particular,
que fins avui no sabia que existia però que porta més de cinquanta
anys prohibint-me utilitzar la clau que obre una porta que no sé què
amaga. Trigo temps a enxampar-lo. És molt escorredís, astut i
subtil. Es vesteix del que faci falta per passar desapercebut i fer la
seva feina. Per fi el descobreixo. Viu arrecerat còmodament en un
trosset del meu cervell i últimament treballa poc. Cap barba exòtica
de color estrany ni aspecte d'ogre m'ha advertit de la seva
perillositat. És un ésser que va créixer fruit d'una combinació de
molts ingredients: el meu caràcter, l'educació dels anys cinquanta
rebuda i interioritzada dòcilment, una adolescència que no recordo
haver viscut com a tal, l'exemple d'una mare quasi perfecte, un
marit perfeccionista i exigent, una cap manipuladora que em va tenir
abduïda uns quants anys de la meva joventut, una necessitat
d'agradar als altres... Com la donzella del conte, jo sóc la dona
afortunada que ho té tot, menys saber el que s'amaga darrera la
porta prohibida i a la que no se'm demana res, perquè en tinc prou
amb una mirada, un gest, un comentari per fer el que s'espera de
mi. Això no vol dir que sigui una dona submisa. Defenso amb
ungles i dents el que trobo injust, el problema rau en el fet que
assumeixo tan ràpid el que subtilment se'm demana que poques

coses em fan saltar a la jugular dels meus adversaris, fet que els
que m'envolten han sabut aprofitar. Mantinc un frec a frec amb
aquest ésser durant un temps i quan deixo de tenir-li por i li perdo el
respecte, agafo la clau i em decideixo a obrir la porta. Em sento
amb la suficient energia per enfrontar-me amb el que s'amagui
darrere. Poso la clau al pany i l'obro. No hi ha cadàvers putrefactes
ni reguerots de sang, només muntanyes de coses que no he fet i
que potser m'hagués agradat fer. Respiro tranquil·la veient la poca
gravetat del meu cas. Potser encara sóc a temps de fer-ne algunes.
Però no puc deixar de sentir-me com una víctima d'aquest ésser
malvat que ha sabut adobar convenientment el terreny perquè les
collites fossin generoses pels altres en lloc de per a mi i en la
mateixa mesura em sento culpable per haver deixat que fes i desfés
sense aturar-lo. La solució sembla fàcil. És entre ell i jo i el tinc
neutralitzat i vençut. Però no és així. Cada canvi que faig en els
meus costums desencadena una resposta exterior que no puc
obviar. La meva mare no m'entén i no li sembla bé res del que faig.
El meu marit prega perquè torni a ser com abans del meu afer amb
el senyor Barba Blava. Acostumat a no haver de fer res perquè
l'engranatge de les nostres vides rodi suau, sense cap grinyol, ara
ha vist que algú ha de lubricar les peces de la màquina, que la roba
no apareix neta i planxada dins l'armari, que la nevera no s'omple
sola i els àpats, si no els prepares, no apareixen a taula
puntualment. Els meus fills no s’adonen de res, enfeinats com
estan, per sort, en provar-ho tot, equivocar-se i sorprendre'm dia si i
dia també. Per acabar-ho d'arrodonir, el meu marit es veu obligat a
prejubilar-se amb cinquanta-sis anys, just quan jo m'haig de
reincorporar a la feina i, naturalment, em demana que em plantegi
no fer-ho. I una última traveta: la meva mare, la dona més sana del

món, per primera vegada a la vida, es posa malalta. El meu Barba
Blava que jo creia mort i soterrat, amb tot aquest material al seu
abast, sembla que es recupera i vol atacar... En els judicis
silenciosos que es celebren al meu voltant sempre se'm declara
culpable i la sentència és tan dura que sento que no tindré prou vida
per complir les condemnes. Em treuen del quadre d'honor que
premiava la meva dedicació i el meu nom apareix en una llista
negra que comparteixo amb altres dones que sempre han jugat en
una altra lliga que jo. Ja no rebo afalacs com abans, fet que em fa
pensar que no anaven dirigits a la meva persona sinó als meus
serveis. Tota la maquinaria es desajusta i els grinyols, cada cop
més forts, anuncien que en breu tot deixarà de funcionar amb un
gran espetec que provocarà un incendi que no deixarà ni rastre de
tots nosaltres.
Però un cop he obert la porta, ja no puc fer marxa enrere, la meva
clau també sagna i no puc desar-la enlloc. Recordo el que va dir-me
la metgessa/psicòloga argentina que sense cap analítica ni prova
mèdica va saber que dins meu habitava el maleït Barba Blava.
Respiro a fons, tanco els ulls, obro els braços i deixo caure a terra el
pes que porto al damunt i que m'impedeix avançar lleugera,
procurant que esclafi el cap del depredador que m'ha fet la guitza
durant tant de temps. L'estrèpit és considerable i temo que s'hagi
sentit per tot arreu. Quan obro els ulls per veure els efectes
devastadors del meu acte, veig que no ha passat res.
Des d'aquell dia, damunt l'estora de jute de la sala, hi ha una taca
que no marxa amb res. Mai he sabut si és la tinta d'un bolígraf blau
que ens va caure o les restes de tint d'una barba.

