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“Les Tres Gràcies”, pintura de Valeria Duca 

Ho he dit sempre, jo no seria qui sóc sense la convivència amb elles. Una no 

pot ser far si no té terra on agafar-se, ni pot il·luminar sense l’escalfor de 

l’abraçada que li aviva el foc. Molts matins compartits al balcó, entre mates, 

cigars i cafès… Paraules entrellaçades que qui sap on arribaran amb el 

temps… Mirades, plenes de presència; escolta, generosa i sàvia. L’època de 

compartir amb amigues pot ser tan llarga com una desitgi. A voltes, pensem 

que aquestes complicitats habitades són qüestió d’edat, però en realitat, 

l’amistat no sap del temps que es calcula amb el rellotge. L’amistat té gust 

d’eternitat, com el bocí de xocolata que t’entrega una companya quan arribes 

afligida de desamor… O l’abraçada llarga per estrènyer un dia cansat. Quan 

arribes a casa i el cor descansa, això no té preu. És un tresor infinit saber-te 

envoltada de sers que t’estimen, que et volen bé, que saben de les teves 

virtuts i dels teus desencants. I tot s’aprèn, com qui fa un brodat, punt per 

punt, pas a pas, es va construint la confiança i la complicitat; aguantant les 



manies d’unes i altres fins que es converteixen en broma i rialla. L’acceptació 

és oceà, mar infinit de possibilitats.  

Desitjo que totes les dones, que per masses generacions hem viscut a la 

penombra de convivències en ocasions terrorífiques, ens permetem triar el 

nostre dia a dia envoltades d’amor; de gestos que continguin tendresa, cura, 

veritat. Sovint no es veu créixer, fins que de sobte, bum! Una reconeix, quan 

és lluny de casa, el sentiment del lloc on pertany, la certesa de la llar.  

Que cada obertura de cor no sigui envà, que la gràcia d’una sàpiga 

entreteixir-se amb les gràcies de la resta d’humans; per fer fills, regals de 

totes les formes i dimensions po(e)sibles, que sostinguin la mirada poètica 

ensenyada amb amor. Que ser dona, sigui un donar i rebre, una profunditat 

de l’estranyament de la mirada vers tot allò que s’ha dit i escrit sobre 

nosaltres; un nosaltres llarg… Que vé de lluny i que porta encara molt de 

dolor… Que ser dona sigui també ser home, i molt més, totes les opcions 

que decidim reescriure a cada present; i que prenguem molts noms, tants 

com sers en el món. Que tothom pugui seure a un balcó amb les seves 

Gràcies escollides a pit o acceptades amb amor; per aprendre, per créixer, 

per gaudir, amb plaer, de la intensitat de cada segon i la lleugeresa del temps 

quan s’obre.  

Quina és la teva Gràcia? De quantes Gràcies hermoses t’envoltes en aquest 

moment? Allí, en un racó petit però ple de calidesa, hi ha un missatge per tu. 

Corre, entra, de puntetes, sense fer massa soroll, escolta amb qui et 

prendràs el proper te, qui et regalarà poesia a cau d’orella, quantes hores 

t’acariciarà el Sol la pell… I, sobretot, comparteix-te.   
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