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L’absència li retorna a l’amor
allò que el costum li va fer perdre.

(Anònim)
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He tornat a la feina després d’unes quantes operacions i 
uns mesos de rehabilitació.  Enrere queda aquell  maleït 
accident de cotxe quan anàvem amb la Joana,  la meva 
dona,  a  passar  un  cap  de  setmana  a  un  balneari  del 
Pirineu.  Ella  va  morir  a  l’acte  desnucada.  A  mi  em va 
quedar la cara desfigurada i vaig patir múltiples fractures. 
Però, els metges m’han deixat més o menys com estava. 
Malgrat tot, encara tinc una lleugera coixesa.

Avui  m’he  llevat  d’hora,  no  volia  fer  tard  a  la  feina 
després de cinc mesos de baixa. Fins ara, m’he quedat a 
viure a casa dels meus pares, no em veia amb cor d’anar 
al  pis  conjugal.  Mentrestant esmorzo,  penso en com es 
giravolta  la  vida  en  un  instant.  Però  he  d’afrontar 
l’esdevenir com sigui, així que aquesta nit aniré a dormir 
al meu pis.

Mentre anava amb el metro cap a la feina no podia evitar 
mirar  com  les  parelles  s’agafaven  de  la  mà  i  com 
s’acomiadaven  amb  petons  i  afalagaments  mal 
dissimulats. Quan he arribat a la feina, tothom em mirava 
com  si  vingués  d’ultratomba.  Molts  creien  que  no  em 
tornarien a veure. Aquest primer dia ha costat moltíssim 
de passar. He estat tota l'estona esperant que fossin les 
sis  de  la  tarda  per  poder  marxar.  Quan  les  he  vist 
marcades  al  rellotge,  he  tancat  l’ordinador  i  abans  de 
veure  com s’apagava la  pantalla,  he  agafat  la  jaqueta i 
m’he enfilat cap a l’ascensor. Al sortir al carrer, he notat 
com una brisa balsàmica m’abraçava.

A l’arribar al portal de casa, un no sé que em va començar 
a envair, Era una mena d’ofec que em pujava dels peus 
fins al pit. A l’obrir la porta i veure que a la bústia hi havia 
el nom de la Joana, va accentuar aquest formigueig febril 
interior. No cal dir, el que vaig sentir a l’obrir la porta del 

3



pis que havíem adquirit junts. Tenia raó ella quan deia 
que no el  veuria  pagat.  Llavors  el  món em va  caure  a 
sobre. Però, vaig seguir passadís avall fins al menjador on 
vaig  traurem  la  jaqueta  deixant-la  al  respatller  d’una 
cadira.

A l’entrar  a  la  cuina encara hi  havia  les  típiques  notes 
enganxades a la nevera amb els imants que compràvem 
en cadascun dels viatges estivals. Havíem estat quasi per 
tota  Europa.  Llegeixo  i  me’n  ric  amb  la  nota  de  color 
vermell passió que hi posa: “Pensa a agafar el vestit de 
bany” i entre parèntesis: “encara que a la nit no et caldrà 
quan ens fiquem al jacuzzi que tindrem a l’habitació”. Els 
meus ulls van començar a destil·lar llàgrimes. Tenia una 
cal·ligrafia molt bonica, res a veure amb la lletra de metge 
que faig jo. Vaig obrir la nevera, era buida com la meva 
vida. Això volia dir que en un moment o altre hauria de 
baixar a sopar al restaurant que hi ha davant del portal.

Vaig  seguir  recorrent  cada  cambra.  Primer,  la  que  ella 
tenia pensada pel qui havia d’ésser el nostre primer fill. 
La Joana estava amb estat de feia poc quan vàrem tenir 
l’accident. Encara no havia transcendit a la família, però 
crec que ara ja ho saben, no obstant això, fan veure que 
no.  Vaig  tancar  de  seguit  la  porta  per  obrir  la  de 
l’habitació  dels  convidats,  perfectament  endreçada,  on 
crec que passaré la nit.

Sembla  que  fos  ahir  quan  ens  empaitàvem  passadís 
amunt i avall amb el pot de la nata. Encara sento els seus 
xiscles. Acabava sempre als meus braços tremolant com 
un flam.

Va  arribar  el  moment  més  difícil  que  era  entrar  en  el 
dormitori dels dos. Encara ningú de la família ho havia 
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fet.  A  l’obrir  la  porta,  em  va  venir  el  salt  enrere  dels 
últims moments abans d’agafar el cotxe. Quan encabíem 
les darreres peces de roba a les  maletes i  fèiem conya. 
Damunt  del  galant  de  nit  penjava  encara  part  del  seu 
pijama.  Tremolós  vaig  agafar-lo  i  olorar-lo,  encara  es 
podia  percebre  la  seva  fragància  intima,  semblava  que 
se’m desfeia als dits. Vaig agafar una bossa d’esport que 
hi havia en un dels armaris i vaig ficar dins la seva roba. A 
la taula de nit hi havia unes arracades que obrint el calaix 
vaig fer caure suaument arrossegant-les amb la mà plana.

Una vegada guardada tota  la  seva roba a la bossa vaig 
anar cap a la cuina per agafar la jaqueta per anar a sopar. 
Al tornar, vaig posar el vídeo del dia del seu aniversari, 
l’havíem celebrat uns dies abans de l’accident. Tenia una 
veu dolça, pròpia d’una locutora i una rialla escandalosa 
que no s’acabava mai. Llavors vaig recordar que ella havia 
fet unes galetes casolanes que anomenava “cookies”. D’un 
bot  vaig  alçar-me  i  vaig  anar  a  l’armari  on  les  havia 
guardat. Deia que serien pels convidats. Me’n vaig menjar 
una,  tot  i  que  estava  una  mica  rància,  mentrestant 
recordava el dia que les estava fent. En aquell moment, jo 
anava a poc a poc pel darrera i li mossegava el coll. Renoi 
com s’empipava!

Com era habitual amb mi em vaig quedar adormit a la 
poltrona.  Un  rebombori  va  despertar-me  a  l’albada. 
Corprès, vaig veure que era la Joana i que tot havia estat 
un  somni.  Em  deia  que  era  un  espècimen  rar,  ja  que 
tenint un llit em quedava a dormir en aquella butaca. Ella 
m’afanyava perquè havíem dit de marxar cap el balneari a 
les  8  del  matí.  Després  d’haver  sofert  tant  la  seva 
absència en aquell somni, un sisè sentit em deia que no 
teníem  de  fer  el  viatge.  Vaig  baixar  al  garatge  i  vaig 
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foradar el radiador del cotxe. Al final, com era d’esperar, 
no  hi  vam  anar  i  ella  va  agafar  un  emprenyament 
grandiloqüent. Fa una estona, ella se n’ha anat a dormir 
amb resignació, mentrestant jo enllesteixo aquest relat. 
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