
Una porta 

 

Una porta. Així és com em veu tothom. Milers de milions d’àtoms units per una sola 
raó: obrir-se i tancar-se.  

Jo no vaig decidir ser aquí, van ser els humans. No em van preguntar ni si m’agradaria 
ser una porta, em van fabricar i punt. Jo sempre havia volgut ser una taula, llavors si 
que t’ho passes bé. Com a porta només t’obres i et tanques i si t’han fabricat amb sort 
tindràs un pany en el que et podran ficar una clau, en canvi si ets una taula ets el 
moble que permet a la societat avançar, els estudiants s’eduquen sobre taules, com no 
oblidar-ho, sempre estàs rodejat de cadires, és com un orgia de claus i fusta.  

Com tota porta tinc els meus sentiments. Us penseu que no m’ofenc quan em toqueu 
el pany amb les mans ben brutes, llavors no us queixeu quan em grinyolen les 
frontisses, us ho heu buscat. 

Ocupo la posició d’una porta de supermercat. No és una feina gaire dura si la compares 
amb ser la porta de l’habitació d’un adolescent, però sempre hagués viscut millor com 
a porta d’armari, no hi podem fer res. M’obren i em tanquen unes 500 vegades al dia, 
m’esgoten. No costa res avisar que t’obriran, però tothom dona un cop bast i passa 
sense saludar-te. Em sento sola. Fa temps vaig tenir una amiga, una porta corredora. 
No tenia pany, només l’havies d’empènyer. L’acompanyaven unes rodes per fer més 
agradable el moviment i tenia un marc de fusta de faig envernissat que quan el veia 
em venien ganes de llançar-m’hi a sobre, però sempre estava lligat a la paret i no 
podia. La paret no em queia bé, era blanca i s’hi veia tota la brutícia. A més a més el 
sòcol em tocava massa el marc, em sembla que li agradava.  

Em preocupa l’ascens de les noves tecnologies. No vull convertir-me en una porta 
automàtica. Ja no ets una porta. Una porta automàtica és una porta ciborg. Perds el 
plaer de tornar a sentir unes mans netes tocar-te el pany suaument mentre un calfred 
que et recorre del marc fins al llindar. Quan ets una màquina no saps apreciar la 
bellesa d’un marc polit o un pany lluent. Malauradament, estic sotmès a la vostra 
voluntat. No hi podem fer res, soc una porta. 
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