
TÍTOL: Lligams i gots 
VALOR La comprensió serveix per fer créixer; quan sentim que ens 

comprenen és possible créixer com a persones. 
 
 
MARTA: Un got és un got. Però un got de la mare no és un got qualsevol. 

Té una col·lecció de gots de totes les mides, de tots els colors, de 
totes les formes i de totes les èpoques. 

 
AVI: Filla, aquest got em sembla que el conec. 
 
MARE: És clar, pare. En aquest got el teu pare es prenia el suc de 

taronja. 
 
AVI: El meu pare? 
 
MARTA: Com ho sentiu. La mare no només té el got on el meu rebesavi es 

prenia el suc de taronja, sinó que també té el got on el meu avi li 
va servir el primer got de llet que ella es va prendre quan era 
petita. Us ho podeu creure? 

 
MARTA: (ESPANTADA) Un dia la mare jeia a la seva habitació, 

descansant una mica, quan de sobte...  
 
MARTA: Quin desastre. La mare es va aixecar gairebé adormida, va 

caminar a poc a poc cap a la sala i allà se’ls va trobar. Cinc dels 
seus gots més estimats havien desaparegut. Només en quedava 
aquella trencadissa de vidres que la mare mirava fixament, sense 
badar boca. 

 
MARTA: Mare, perdona’m. Ha estat un accident. Et prometo que no ho 

volia fer. 
 
MARE: No m’ho puc creure... 
 
MARTA: Hauríeu d’haver vist la cara de tristesa que feia. Jo pensava que 

la mare no m’ho perdonaria mai. A poc a poc vaig començar a 
sentir un nus a la gola. 

 
MARTA: Jo escombrava i plorava. Escombrava i plorava. I la mare només 

em mirava. No ho vaig poder aguantar més i li vaig dir: 
 
 Puc fer alguna cosa per recuperar els teus gots? 
  
MARE: (CALMADA) No, filla. Oblida’t dels meus gots. Però, sisplau, vés 

amb més compte. Últimament estàs molt distreta. 
 
MARE: Oblides les coses, et cauen els plats, trenques els llapis... Estic 

segura que amb una mica de concentració podràs evitar aquestes 
situacions.  



 
MARTA: Aquell dia em vaig adonar que jo sóc més important que qualsevol 

cosa al món per a la mare, i que, faci el que faci, ella sempre hi 
serà per ajudar-me a ser una persona millor. Especialment a ser 
una persona no tan distreta... 

 


