
Comentaris arrel del text Pensar (y decir) la relación con la madre de Núria Beiteia Hernández

Que interessant poder pensar i sentir que la meva mare ha estat i és “suficientment bona”, una dona 
humana, com jo i alhora la meva mare, la que m'ha desitjat i portat al món. 

Que clarificador entendre que l'autoritat, presència, admiració i llum que m'aporten les altres dones 
que conec, no les col·loca en un lloc idealitzat, sinó en una companyia, en una relació que es toca, 
que fa lateralitat, que implica contacte i de nou, humanitat.

Encara hem costa acceptar la “teta” no nutrícia de la meva mare, encara hem dol un xic que ha 
vegades no hagués estat disponible, que a vegades, hagués estat cansada per atendrem, i cansada 
d'atendrem. 

Ella o jo, o ningú, i alhora tothom i totdon, som iguals de perfectes en la nostra imperfecció. La 
separació entre nosaltres és una evidència, i alhora, sembla impossible separar-se, com si el tel de 
l'univers sempre ens recordés que el fil de vida va d'un ventre a l'altre.

Les estivades entre nosaltres em dolen, les recordo sorprenents i les recordo, en una part, 
igualadores, i per tant, trencadores del vincle suau entre la nena i la mare. Com unes estivades entre 
dones. Em feia pena de viure-les, de viure-les amb aquella pèrdua d'innocència que comporten i, 
alhora, que no podia evitar. Com si ja fos inevitable seguir-la cegament a ella, a les seves maneres, a 
les seves creences. Simplement impossible. Simplement persones diferents. Que inevitablement 
s'estimen. 

I veig la fortalesa de la mare que en una part ha de saber desaparèixer's. Després d'haver gestat, 
cuidat, caminat tant juntes, saber deixar anar, saber veure l'error de l'altre, l'espai de l'altre i 
respectar-lo i sentir-lo legítimament diferent i profundament vàlid i únic. Amb la bellesa d'aquest 
“para ella yo no estoy porque estoy”. 

Una vegada, recordo sentir-me profundament sola, profundament abandonada per la meva mare. 
Estava estirada al terra d'Aulàs, durant una cerimònia, el meu cos tocava la terra i la meva mirada el 
cel. Plorava desesperada per l'abandó de la meva mare, jo, i una mica més enrere, una altre noia, 
plorava igualment desesperada. Al cap de poc, la terra ens va explicar que era ella la nostra mare, la 
que sempre hi és, sempre, sempre. Quin fart de riure de cop! Quina plenitud més absoluta i 
profunda, quina certesa de saber que allò era així. Rèiem, i ploràvem de nou, profundament 
desolades, i rèiem, i sabíem que era cert, tot era cert, però la terra sempre tenia la última paraula, el 
darrer somriure profund al cor. La mare que nutreix sempre hi és, perquè simplement és el terra, la 
terra, que et sosté. I totes estem fetes de terra, de la matèria més bàsica, d'allò més essencial que ens 
connecta. Em sembla que com diem, es tracta “de la relació imprescindible per a la vida”.

En un altre pla, que interessant la reflexió de saber-se separar de la mare, i de no voler cobrir la seva 
absència amb la presència del “meu home”. Realment molt semblants a vegades les parelles, molt 
semblants a la mare, al pare, ... I molt complexe el que ens en-amora a un home. El que ens permet 
desitjar de nou cert grau de fusió, de reencaix amb un altre diferent de jo mateixa, diferent de la 
meva mare, amb qui he estat placenta, diferent del meu pare o de la meva família de sang amb qui 
hem estat falda, sofà, dia a dia. 

El buit que l'home omple és l'espai de la vida. El vincle per crear-ne de nova, per estimar la d'ara. 
Un pas per seguir el camí que ha fet la mare primera. Que permet aquesta “continuïtat de la 



civilització a través de la filla”, a través de la vida que dona vida. 

Gràcies a la mare i gràcies al pare, gràcies al fill i gràcies a la filla. I a totes les relacions.  

Gràcies per desitjar-nos: 

– La capacitat de ser blanques, de mantenir-nos innocents, nenes, dones a les quals ens guia el 
joc, l'amor, la llum. 

– La capacitat de ser roges, de ser creatives i creadores, de crear criatures, cultura, relacions, 
empreses, art, màgia, harmonia, de compartir la força de la vida.

– I la capacitat de ser negres: de ser sàvies, fosques, profundes; de saber ser ancianes i poder 
deixar enrere el que cal deixar. De poder estar en el silenci, la nit i sentir la vida des del buit 
i el misteri.

Gràcies.

Júlia Sánchez Andreo
2 de juny de 2014


