
El professor de ioga addicte a la cultura de la violació menja els diumenges a ca son pare.


– ¿I vós, pare, com ho féieu, durant el franquisme, per sobreviure tanta repressió sexual?


El pare sospira, tot farcint-li el tupperware:


– ¿Recordes quan vàrem anar a Roma? Quina enyorança d’allò mai viscut, Itàlia, per un


català, oi? Jo hi vaig comprendre la diferència entre un país que resisteix el feixisme i una


autarquia nacionalcatòlica genocida que desconnecta del progrés hom qui després sigui.


El noi féu que sí, un altre cop.


– I no t’equivoquis. Nosaltres visquérem entre repressió sexual, però per vosaltres és pitjor.


Al noi li esclatà el cervell:


– Però què dieu, pare?


– És clar. Sou tot cordialitat i correcció, els homes d’ara, i tot aparent alliberament sexual: però 

esteu reproduint el mateix maleït marc.


El professor de ioga addicte a la cultura de la violació (sense saber-ho) roman silenciós un


instant.


– El… marc?


– El marc, estimat. Com en els quadres, sí? El límit entre què és i pots veure i què ni és, ni


veuràs. Heu millorat molts gestos: l’actitud; però només de l’home segueix essent la


mirada del món, sí? Som la norma, la centralitat, l’estàndard. El maleït senyor nuet de Da Vinci, 

sí? I la dona, o se la percep i tracta com un infant, o com un objecte sexual.




Pare i fill callen un instant, abatuts.


– No hi ha miracles i la culpa no duu enlloc: d’acord. Mes exigiu-vos rigor i responsabilitat, fill.


El noi esclatà en llàgrimes. No sabia encara repensar la culpa catòlica en responsabilitat.


– Tu com t’ho fas, pare?


– És molt senzill: pensa en un camp de conreu. Treballar un jornal de terra demana unes


cures, sí? Una actitud. Confiança, esforç, paciència: relacionar-se, també. Perquè


relacionar-se amb una dona és relacionar-se amb una persona. Una dona és una


persona, sí? Una dona és una persona. Una dona és una persona. Sí? Una dona és una


persona. Una persona. Res més, però tampoc res menys, eh. Sí? Una persona. Una dona


és una persona.


