
L a  p e t i t a  im p e d i m e n t a



La Louise va créixer a la vora del riu.



La seva família vivia en una gran casa a la riba

i l'aigua ho teixia tot com si fos un fil de llana.





Els sediments del riu nodrien 

el jardí on la Louise i la seva 

família plantaven geranis, peònies, 

esparregueres, i cirerers; pomeres i 

pereres, tamarius porpres, arços rosats 

i lligaboscos olorosos. 

  A la vora de l'aigua, 

  el seu pare cultivava àlbers.



La Louise anotava el seu dia a dia 

en un diari. Els seus germans i ella 

es quedaven en una tenda de 

campanya al jardí fins que la foscor 

els sorprenia; lluny, la llum de la 

casa i el so d'una òpera de Verdi, 

entre els arbres.

De vegades, s'hi quedaven tota la nit

i la Louise estudiava les 

constel·lacions de les estrelles, 

imaginava el seu lloc 

dins l'univers, i plorava,

aleshores, s'adormia amb la remor,

rítmica i suau, de les aigües del riu.





El riu proporcionava flors i fruits,

una cançó de bressol i una manera de viure.

La família de la Louise restaurava tapissos

(teixits artesanals fets de llana) i aquella 

llana estimava les aigües plenes de taní, que 

la netejaven, l'enfortien 

i l'amaraven de color.



Li agradava treballar sota l'escalfor del sol, la seva 

agulla pujava i baixava amb la remor del riu,

delicades teranyines brillants i perfectes,

amb fines gotes d'aigua a sobre seu.

Al taller de la família, la mare de la Louise,

com havia fet abans la seva mare, restaurava 

teixits que el temps havia fet malbé.



I quan la Louise 

va fer dotze anys,

va aprendre l'ofici, 

dibuixant en els

fragments malmesos dels 

tapissos.



Sovint les parts baixes d'aquelles imatges eren

les més desgastades per l'ús i les que necessitaven 

més restauració, i així, la Louise es va fer experta 

en dibuixar peus. El seu traç era com el fil d'una 

teranyina.




