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Cadena de Cures (pag. 124) 

La seva mare no la cuida. Va marxar. La va deixar amb la seva àvia i truca totes 
les setmanes des d’un locutori en el qual sonen moltes veus alhora parlant 
des de cabines mal aïllades. Va deixar de cuidar-la per a cuidar a una altra 
nena. Gairebé de la seva edat. Una altra nena. Més clara que ella en general. De 
pèl. De pell. De somriure. Amb una habitació de colors que combinen segons 
les revistes de decoració. Una nena que ja té una altra mare. Li farà moltes 
abraçades? Una altra mare d’un altre país a l’altre costat de l’oceà. Aquesta 
nena es diu Paula. 

La meva mare cuida a la Paula. Pensa. Però la mare de la Paula també cuida 
a la Paula. A mi em cuida la meva àvia. Però a la Paula també la cuida la seva 
àvia, a més de la meva mare i la seva. La meva mare i la meva àvia no poden 
cuidar-se entre si. Estan mal repartides les cures. 

Entrevista (pag. 122) 

A l’entrevista de feina li van dir: en realitat ens és igual que les coses de la casa 
no estiguin del tot ben fetes, el més important és que estimis al nostre fill. 

Ella va pensar que per quatre-cents cinquanta euros al mes (sense contracte) 
era abusiu que li demanessin netejar la casa i cuidar al seu fill, però que a més 
li exigissin amor li va semblar inaudit. 

Conten les dones (pag. 135) 

Conten les dones que els homes poderosos, una a una, les hi van anar comptant 
que els treballs que feien ells eren més importants i necessaris que els que 
elles realitzaven, i que les van empènyer a amagar-se dins de les cases. 

Conten que elles es van asseure en cercle i van començar a parlar. Van decidir 
fer visible que sense els treballs que feien les dones (cuidar, alimentar, calmar) 
ni ells ni elles podrien estar vius. 

Cuidar no pot ser només tasca nostra, els hi van dir. 

I molts d’ells van compendre. 
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