
Mares a Dojo

Si obriu el Gran Llibre de les Mares, hi podreu llegir que no hi ha cap mare que sigui igual que
una altra. Com no hi ha cap fill que sigui igual que un altre.
De mares n'hi ha de rosses, de morenes, de calves.
N'hi ha que expliquen contes. N'hi ha que condueixen un camió.
Ens hi podríem passar un dia sencer, i no acabaríem de dir tots els tipus de mares que existeixen.

El Joan és un nen únic. No pas perquè tingui superpoders. Sinó perquè, com ja us he dit, al món no
hi ha cap nen que sigui igual que un altre. El Joan és valent i decidit. I a vegades una mica geniüt.

La mare del Joan és tan única com ell. És simpàtica i carinyosa. Però el renya quan no es porta bé.
I no li deixa menjar xocolata abans de sopar. Ja us podeu imaginar que al Joan li agrada molt que
la seva mare sigui simpàtica i carinyosa. Però que el renyi i no li deixi menjar xocolata... Això ja
són figues d'un altre paner.

"Quina llauna de mare", ha dit el Joan. "No m'agrada gens, aquesta mare. És tonta!"

El pare del Joan l'ha sentit i, amoïnat, li ha preguntat: "I doncs, Joan? Si no t'agrada aquesta mare,
què farem?".

"Buscar-ne una altra", ha contestat el Joan. "Vull una altra mare!" ha exclamat.
"Doncs vinga", ha dit el pare al Joan. "T'acompanyaré a buscar una altra mare".

I ja us podeu imaginar que, en sentir el seu pare, el Joan s'ha posat molt content.

De com el Joan se'n va a buscar una altra mare, i del que li passa és del que tracta...Mares a dojo

El pare del Joan sap un lloc on hi ha una mare com la que el Joan vol. És el forn del barri.
Al forn hi treballa la fornera. És una dona molt simpàtica, que sempre té paraules amables per a
tothom.
A més a més, la fornera fa uns croissants de xocolata boníssims. D'aquells que, només sentir-ne
l'olor, se't fa la boca aigua.
El pare del Joan entra al forn i diu a la fornera: "El Joan vol una nova mare. Que no el renyi i li
deixi menjar xocolata. Vols ser-ho tu?".

"I tant", respon la fornera. "Seré la mare del Joan amb molt de gust". Però tan bon
punt ha acceptat, la fornera afegeix: "Una cosa sí que te l'he de dir, Joan. Als matins
em llevo molt d'hora per fer el pa. I no et podré acompanyar a l'escola".

Això no agrada gens al Joan. Ell vol una mare que no el renyi, que li doni xocolata, però que
també l'acompanyi a l'escola.
La fornera no és la mare que vol. El Joan i el seu pare n'hauran de trobar una altra.

Pensant en una mare que de bon matí pugui portar el Joan a l'escola, el pare té una idea. "Ja ho
tinc", diu el pare al seu fill. "Sé un lloc on trobarem una mare que cada matí t'acompanyi a



l'escola". Aquest lloc és el cabaret del barri.
Al cabaret del barri hi treballa la cabaretera. És una dona molt guapa, que canta com els àngels. I
que treballa de nit.

"Vols ser la meva mare?", pregunta el Joan a la cabaretera. "M'has d'acompanyar cada
matí a l'escola".
"Fet!", li contesta ella. "Ara bé, hi ha una cosa que has de saber: durant les vacances
d'estiu no podré estar amb tu. A l'estiu és quan tinc més feina, perquè em criden per
actuar en totes les festes majors del país i part de l'estranger".

Al Joan no li agrada gens això. Ell vol una mare que a l'estiu el porti a la platja. I posats a dir, que
a la nit l'acotxi abans d'anar a dormir. El Joan i el seu pare hauran de trobar una altra mare.

Per sort, el pare del Joan és un home de recursos, que vol dir que quan una idea no surt bé de
seguida en té una altra.

"Ja sé on trobarem una mare que estigui amb tu les vacances d'estiu", diu al Joan. I
agafant ben fort la mà del seu fill, el porta a l'escola del barri.

A l'escola hi treballa la senyoreta. És una dona molt alegre. Sap on van tots els accents de totes les
paraules, i també sap el resultat de totes les sumes i restes del quadern de matemàtiques.

"El Joan necessita una mare que faci vacances a l'estiu, com ell. Vols ser-ho tu?",
pregunta el pare a la senyoreta.
"És clar que ho vull ser", respon la senyoreta. "Ara bé, hi ha una cosa que sí que te
l'he de dir, Joan. Si jo sóc la teva nova mare, cada vegada que treguis un excel·lent
diran que és perquè ets el meu reiet.
"Prou!", crida el Joan. "Jo no vull ser cap reiet. Jo només vull una mare". És evident
que la senyoreta tampoc no ho podrà ser.

El pare del Joan ja no sap què més fer.
Agafa el seu fill i li pregunta:

"Així doncs, Joan, quina mare vols?".

I llavors el Joan, amb un fil de veu i sense gosar mirar son pare als ulls diu:

"Jo vull la meva mare".

El pare del Joan no se'n sap avenir.

"Vols la mare que et renya?", li pregunta. "La que no et deixa menjar xocolata abans
de sopar?".
"Aquesta!", respon el Joan. "La meva mare és la mare que vull".

El pare del Joan està molt content. Per això li diu al seu fill:

"Saps què, Joan? M'alegro que hagis escollit la teva mare. A mi, també és la que
m'agrada més de totes les mares".
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