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Fa  estona que s’afanyen acabant d’embotir coses a les 
maletes:  un jersei,  un parell  de llibres  més,  l’assecador 
que  havia  quedat  oblidat  damunt  del  lavabo,  unes 
sandàlies que encara es poden entaforar en un raconet de 
la maleta de les sabates...  Al rebedor hi ha una pila de 
caixes de cartró, plenes de llibres i altres coses que, més 
endavant,  quan  ell  torni  les  hi  enviarà.  Ella  acaba 
d’abaixar les persianes, tanca les portes de les habitacions 
i pensa que la casa té un aspecte estrany així, a les fosques 
a ple dia. 

Ell baixa les escales xiulant, encara amb dos jerseis a les 
mans:

- Què et passa que fas aquesta cara? – li  diu mentre li 
passa pel costat.

- Res, es que em fa una mica de recança deixar la casa i 
els amics. Estic una mica ensopida, però ja se’m passarà.

- No et voldràs fer pas enrere ara, oi? Em sembla que ja és 
una mica massa tard! – li diu rient.

Ella no contesta però se’l mira amb les celles arrufades, 
mentre ell, d’esquena, acaba de tancar la seva maleta.

Quan  li  van  oferir  una  feina  com  a  professora  de 
Literatura  a  la  Universitat  de  Londres,  ell  se  n’alegrà 
molt.  Només  feia  que  repetir-li  que  això  era  una 
oportunitat  que  no  es  podia  deixar  escapar.  Ella  li 
demanà que l’acompanyés, que marxessin tots dos, podia 
demanar  una  excedència  i  aprofitar  aquest  temps  per 
acabar d’escriure el llibre que tenia encetat feia tant de 
temps. Sempre es queixava que la feina a la Universitat 
l’absorbia tant que no tenia temps per posar-s’hi. Però ell 
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li digué que això era impossible, una bogeria, i li donà mil 
motius, encara que ella sabia que només n’hi havia un.

Finalment  van  acordar  que,  aprofitant  les  vacances 
d’estiu,  ell  l’acompanyaria  i  l’ajudaria  a  instal·lar-se. 
Podria estar-s’hi ben bé un mes i mig, potser fins i tot una 
mica més, i li va prometre que, durant el curs, l’aniria a 
veure  sovint:  -“Londres  és  tan  sols  a  un  parell  hores  
d’avió!”, però ella sabia que no seria així. 

Després de deu anys de casats el coneixia bé, massa bé i 
sabia  que  era  una  mica  tastaolletes,  li  agradava 
coquetejar amb les dones, sabia que se’l miraven i el seu 
caràcter narcisista buscava sempre la seva admiració. Li 
agradava  seduir,  o  almenys  saber  que  podia  seduir, 
perquè de fet, mai anava més enllà. Fins que va aparèixer 
ella,  es  deia  Camille  i  era  professora  de  Literatura 
Francesa  a  la  mateixa  Universitat  que  ell.  Alta,  prima, 
morena i amb els ulls verd aigua. A casa, ell en parlava 
sovint. Sempre sortia a la conversa: que si la Camille ha 
dit això, que si la Camille ha fet allò... i a ella va començar 
a pujar-li  la  mosca al  nas.  Però quan es va alarmar de 
debò  va  ser  quan  va  deixar  de  parlar-ne.  Si  ella,  per 
provar,  li  preguntava  alguna  cosa  sobre  la  noia,  ell 
responia breument i canviava de tema. Al mateix temps, 
va començar a arribar a casa més tard de la seva hora 
habitual. Les excuses eren la correcció d’uns exàmens, o 
les  reunions  que  tenia  amb  altres  professors  del  seu 
departament.

I un dia el va seguir. Va ser un impuls, va agafar el cotxe i 
el va aparcar no gaire lluny del d’ell. Sabia quan acabava 
les classes i des d’allí el podria controlar. Mentre esperava 
es sentí malament, tenia remordiments, potser era sincer 
i  ella  era  allí,  espiant-lo  com  una  neuròtica.  Però  deu 
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minuts  després  de  les  sis  els  veié  sortir,  a  tots  dos. 
Caminaven  molt  junts,  parlant  i  rient  i  anaven  tan 
distrets que pensà que si hagués estat plantada al mig del 
carrer, li  haurien passat pel costat sense veure-la. Ell li  
obrí la porta del cotxe i esperà que hi entrés. Amb dues 
gambades donà el tomb i també es posà dins. Semblava 
content.

Començà a seguir-los una mica de lluny,  però després, 
sense  pensar  si  era  imprudent,  avançà  el  cotxe  que  hi 
havia entre tots dos i es va posar al seu darrera. Així, en 
aturar-se en un semàfor vermell, va poder veure com es 
feien  un  petó.  Sentí  tanta  ràbia  que  es  va  haver  de 
contenir per no accelerar i llençar el seu cotxe contra el 
d’ells. Els seguí encara una mica fins que es van aturar. 
Van baixar  i ella obrí la porta d’entrada d’un edifici de 
pisos. Ja no els podia veure però encara restà allí, amb la 
mirada fixa, intentant esbrinar en quin pis serien. A poc a 
poc reaccionà, arrencà el cotxe i se n’anà cap a casa, sense 
ni un singlot, sense ni una llàgrima. 

Va ser aquella tarda que ho decidí tot. Li havia caigut el 
món a sobre, com una llosa, però no es deixaria vèncer. 
Sempre li  havien dit  que era una dona forta.  Pensà en 
això mentre es prenia una tassa de té,  asseguda a la taula 
de la cuina i  somrigué d’una manera estranya. Posà en 
marxa  l’ordinador  i  envià  el  seu  currículum  a  cinc 
universitats diferents demanant una feina.

Ara s’ha quedat absorta, amb el necesser a les mans i no 
s’adona  que  ell  l’ha  cridada  dues  vegades.  Quan  li 
pregunta què li passa, li respon que res, que està pensant 
què  li  manca  encara  per  posar  a  la  maleta,  que  té  la 
sensació que es deixa alguna cosa.
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-  Ja  ho  sé!  Vull  les  meves  botes  d’aigua!  Gairebé  me 
n’oblido i a Londres hi plou sovint a l’hivern.

- Però dona, no cal pas que te les enduguis ara, jo te les 
puc portar  qualsevol  cap de setmana,  quan et  vingui  a 
veure. 

-  No,  de cap manera,  sé que no hi  pensaràs.  Au vés a 
buscar-les si us plau. Són al soterrani, ja ho saps, en un 
dels prestatges. Ah! I deixa’m el teu telèfon, no sé on he 
deixat el meu i vull demanar el taxi.

- Està bé,  ja hi vaig, però acaba ja o ens deixarà l’avió.

Al soterrani s’hi baixa des de la cuina, obrint una porta 
que dóna a unes escales. Quan van comprar la casa allò 
era  una  bodega,  però  ells  ho  utilitzen  per  als  mals 
endreços. Hi ha alguns mobles vells, pots amb restes de 
pintura de quan van pintar la casa, caixes amb llibres que 
ja  no  llegeixen  però  que  els  sap  greu  llençar..  i  mil 
andròmines més. 

Un moment s’ha quedat plantada al menjador, però de 
seguida va cap a la cuina i just abans de tancar el llum i la 
porta del soterrani, encara el sent que crida:

- Però on són aquestes botes! No les veig enlloc! 

I després, amb la veu esmorteïda per la porta tancada: 

- Però què fas? Vinga, encén el llum i obre la porta! No 
em fa cap gràcia!

Ella tanca bé amb el forrellat, dóna dos tombs a la clau i 
se la  posa a  la butxaca.  Sempre havia  pensat que eren 
inútils una clau i un forrellat en aquesta porta, però ara 
s’alegra que hi siguin. I també va ser un encert fer folrar 
la porta amb una planxa d’acer a la banda que dóna al 
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soterrani, per evitar la humitat. Un moment es recolza a 
la  porta  aguantant  l’alè.  El  sent  que  la  crida  i  que 
ensopega a les fosques. Ràpidament agafa el telèfon d’ell, 
demana un taxi i se’l guarda a la bossa. Recull les seves 
maletes, tanca els llums de la cuina i del rebedor i surt al 
carrer. Tanta estona en la penombra, ara la llum del sol 
l’enlluerna. Dóna un tomb al voltant de la casa, escoltant, 
però no sent res. Al soterrani hi ha unes finestres petites 
que donen al  jardí,  al  nivell  del  terra,  però la setmana 
passada les van fer tapiar. Ella ho va voler, li va dir a ell 
que era més segur ja que havien de ser fora un temps. Hi 
havia hagut alguns robatoris al barri i va insistir tant que, 
finalment, ell hi vingué d’acord.

Travessa el jardí, surt fora i tanca la porta del reixat. No 
es veu ningú pel carrer, fa massa calor i a aquesta hora 
tothom fa la migdiada. Millor! El taxi arriba de seguida i 
ella  li  demana  que  la  porti  a  l’aeroport.  Mira  enrere 
mentre  la  casa  s’allunya  i  sembla  que  un  dubte,  una 
vacil·lació, li travessi la ment. Però només un segon, ara 
ja no es pot fer enrere, no es vol fer enrere. Tot està bé, 
tothom sap que tots dos marxen cap a Londres i que ell 
no  tornarà  abans  d’un  mes  i  mig.  Segur  que  aquella 
meuca  de  Camille  el  trucarà,  però  això  també  ho  ha 
previst, té el seu telèfon i serà ella qui li respondrà i la 
posarà al seu lloc. De fet, falten més de dos mesos perquè 
comenci  el  curs i  el  trobin a faltar.  Temps suficient,  al 
soterrani no hi guarden ni menjar ni aigua...

De la bossa de mà treu dos bitllets d’avió a Londres i els 
esquinça.  Després  en  treu  un  altre  i  somriu  en  llegir: 
“Destinació: Rio de Janeiro”.
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