En un petit poble de València vivia una família adinerada
amb un petit negoci, la farmàcia del poble. A la nena de la família li deien
Lluïsa, és una nena molt boniqueta, té els cabells castanys, ulls clars, un gran
somriure i unes dents blanques com les perles. A més d’ella, estava el germà, li
treia uns tres anys, era un home ben plantat, cabells obscurs i ulls verds,
aquest es Joan, l’únic germà que tenia Lluïsa.

Aquests dos no es barallaven, passaven molt de temps
junts, i si no tenien res més a fer que jugar, anaven ells dos a passejar per tot el
poble.

Joan aplegà a l'edat dels quinze anys, en ella ve de la mà
tot el que porta la pubertat, acné, barba, un creixement notable, i un poc de mal
humor, però açò no va ser cap impediment en la relació que tenia amb Lluïsa,
seguien passejant per tot el poble sense mirar el rellotge, no els importava que
es fera de nit. Parlaven del col·legi, dels companys, d'amor... Sobre l'edat dels
desset anys Lluïsa tenia molt clar que volia estudiar infermeria i més tard
especialitzar-se en pediatria. Els seus pares, Rosa i Paco van decidir enviar-la
a estudiar a l'estranger, en concret a Anglaterra, on milloraria el seu anglés.
Anys avant li ho van oferir a Joan, però aquest no va voler i va decidir estudiar
Economia a València, ella no va voler desaprofitar aquesta oportunitat que els
seus pares li van oferir.

Un mes després, Lluïsa anava a formar part de la promoció
del mil nou-cents seixanta-quatre, però dos anys després va ser quan la seua
vida va donar un gir, van tocar des de València dient que la mare estava molt
mala i que havia de tornar a casa a tindre cura d`ella, ja que el pare havia de
treballar i no podia fer-se càrrec de la mare. Així va ser, dos dies després
d'aquella cridà, tornà a Espanya.
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Lluïsa plorava en les nits en veure que la seua mare anava
apagant-se a poc a poc i no hi havia manera de poder salvar-la. Ara passejava
soles pel poble, ja que el germà continuava amb els estudis. Passejant,
passejant, passejant va decidir que era hora de tornar a casa pel fet que
refrescava un poc i suposava que la mare ja haguera despertat. Abans d'entrar
a casa va decidir prendre un café en el bar que hi havia a escassos metres. Allí
dins tots la van rebre del millor possible, ja que feia dos anys que no apareixia
pel poble, es va trobar amb un gran amic de la infància, Antoni. Ella pensà que
s'havia tornat molt templat i era molt interessant parlar amb ell. Es va
acomiadar de tots i va donar les gràcies per la petita festa que havien muntat,
però havia de tornar a casa a fer-se càrrec de les seues obligacions

Setmanes després, Lluïsa no passejava soles, ara tenia
molt bona companyia, Antoni. Parlaven de com era la vida a Anglaterra, què
van fer durant tots aquests anys, fins que un moment, ell es girà cap a ella i
s'arrimà, a uns escassos centímetres estaven els llavis, de prompte va
xiuxiuejar Antoni.
-

T’he tirat molt de menys aquests anys. Sempre t’he estimat

Es van besar, Lluïsa va sentir un bes vertader, ja que durant aquestes
setmanes va poder experimentar el que era sentir papallones a l'estòmac. Molt
il·lusionada va començar una bonica relació, Antoni era la persona que li feia
somriure; ja que Lluïsa no era la mateixa després de saber que a la mare li
quedava un mes de vida.
Finalment, morí. Plorà, encara que sabia que anava a succeir, plorà encara que
sabia que ho preferia abans de veure-la patir, plorà perquè no podia tornar a
veure-la, plorà perquè no podria tornar a parlar-li, no podria cuinar-li, no podria
despertar-se sabent que la persona que més volia en el món se'n va anar, plorà
perquè no va aplegar a acomiadar-se com ella voldria haver-ho fet, ja que ella
sabia que sa mare era forta i no podia acabar aquest meravellós viatge com és
la vida. Havia aplegat al final del túnel, del qual no podia tornar arrere i no era
capaç d'assimilar tot el que hi havia passat, sentia un fort dolor al pit cada
vegada que entrava a casa i sentia la seua olor, la seua presència, que ella
notava que encara no s'havia esfumat.

Lluïsa havia canviat la seua ruta de passeig, ara eixia de sa
casa i es dirigia al cementeri, cada dia una floreta diferent, tal com feia Rosa
quan la petita de la casa tenia febra. Aplegava i besava el taüt disculpant-se de
no haver pogut gaudir més temps amb ella, ja que estava a Anglaterra.
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En els pròxims cinc anys tota la vida de Lluïsa es regulà, tres anys
després de la mort de la seua mare es va casar gràcies a l'aprovació del pare,
ja que veia que era la persona que li feia desaparéixer totes les llàgrimes i li
treia un bonic somriure mostrant aquelles blanques i perfectes dents que
encara conservava. Quan feia dos anys de bonic matrimoni va nàixer Lluc, qui
donà l'alegria de la família, anys després va vindre la boniqueta Carme, molt
pareguda a Lluïsa quan fou petita.
Ja no plorava per sa mare, però la recordava.

La carrera d’infermeria la va deixar per a poder dedicar-se
en cos i ànima a criar els seus fills, donant els millors valors i rebent una bona
educació.

Set anys després els pares d’Antoni es van posar molt malalts, i com ja era de
costum, Lluïsa seria la persona que s'encarregaria de seguir cuidant als nens i
a més els seus sogres. Dos anys més tard el pare d’Antoni morí als norantaquatre anys per vellesa i sis més tard Empar, l'àvia de Lluc i Carme.

Els nens ja eren majors i van decidir emigrar a la ciutat on podrien
acabar els estudis per a accedir a estudis superiors en els pròxims anys. Cada
fill realitzà uns estudis superiors, es van casar cada un en les seues
respectives parelles. Un any després del matrimoni de Carme van tindre un
bebé al qual cridarien Pau. Tot era alegria, ben estar... Fins que sobre el dos
mil quatre Joan va patir una embòlia cerebral, provocant la mort d'aquest.

Els següents mesos van ser molt grisos per a Lluïsa, per contrapartida va
nàixer la segona alegria de la casa, Daniela, la qual calmaria la tristesa de la
dona i donaria un poc de llum a la seua vida.

Després del dos mil quatre tot marxà bé, hui en dia Lluïsa va
moltes vegades al poble a passejar, a xarrar amb els seus amics, gaudint-se
dels nets, de la vida.

Ella

Pàgina 5

Ella

Pàgina 6

Ella, ella és un clar exemple d'una dona forta i valenta, que no es
va rendir enfront de tots els obstacles que la vida li va anar posant a poc a poc.
Ella és bona amiga, ella és bona mare, bona àvia, ella és bona confident, ella,
ella, ella, ella és ella, ella es Lluïsa. I com Lluïsa hi ha moltes dones que lluiten
dia a dia per traure a les seues famílies avant!.
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