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Aviat  faria  vint-i-cinc anys  que ella  i  en  Jordi  s’havien 
casat.  En  Jordi  era  un  gran  executiu,  un  triomfador  i 
sempre tenia molts compromisos. En Jordi era un home 
admirat i reconegut per tothom. Un home que se sabia 
atractiu, un home important, un home encantador.

Al  principi  va ser  tan  bonic  que es  va enganyar  a  ella 
mateixa i es va adaptar a la vida d’en Jordi, deixant de 
banda tots els seus plans. Els primers anys havien estat 
els millors, després els nens omplien totes les seves hores, 
els constipats, la varicel·la, els horaris escolars, les classes 
de música, les disfresses per les celebracions de l’escola, 
la  col·laboració  amb  l’associació  de  pares,  la  roba,  els 
aniversaris...

Un dia, la Berta va descobrir que el seu marit es veia amb 
una altra dona i ella es va desesperar, no ho podia creure. 
Estava embarassada del seu primer fill  i  s’ho va passar 
molt malament. Va ser la primera enganxada forta, però 
ell volia que el perdonés, si més no pel fill que venia en 
camí  i  ella  el  va  perdonar.  Se  l’estimava  però  a  partir 
d’aquell dia els seus aires de seductor la feien embogir i 
les llàgrimes corrien moltes vegades per les  seves galtes.

La seva mare la va haver de calmar. La seva mare, que 
sabia  perfectament  els  afers  d’en  Jordi,  sempre 
l’aconsellava, li deia  el que havia de fer i el que no havia 
de fer.

―Filla  meva,  fes  veure  que  no  en  saps  re  ―li  deia 
intentant asserenar-la. 

Això mateix: “Que es cremi la casa, però que no faci fum”, 
tan era que la Berta fos una desgraciada per culpa del seu 
home si feia com si no passés res. I per anar bé que portés 
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una vida exemplar sense gaires relacions i fos amable i 
somrient.

En certa part la seva mare era la culpable de que hagués 
aguantat tant, li havia repetit milers de vegades que havia 
de tenir molta paciència, que havia de fer veure que ho 
ignorava, que havia de ser sensata, que s’havia de refer 
“una  dona  plorosa  no  va  enlloc”,  “si  no  ets  més 
diplomàtica ho espatllaràs tot i et quedaràs sense res”. La 
seva mare tenia una traça especial en girar les coses de 
l’altra cantó i fins i tot semblava que la culpa era de la 
Berta.

La segona vegada va ser la pitjor, va pensar que no era 
cert,  que era un lamentable error, acabaven de tenir  la 
nena i eren tan feliços... En Jordi li va dir que no podria 
viure sense ella, que mai més, mai més hi tornaria, que 
n’estava penedit. Es va creure les seves excuses  però va 
haver  de  passar   per  la  mateixa  situació  unes  quantes 
vegades més.

Més d’una vegada, durant tots aquells anys, havia desitjat 
emprendre  el  vol,  però  sempre  li  quedava  una  ultima 
esperança.  Paciència,  demà,  demà  passat,  la  setmana 
vinent, d’aquí uns mesos tot canviarà. S’havia dit moltes 
vegades el que havia de fer, però no podia, tenia por de 
perdre els seus fills i no va tenir mai el valor de deixar-lo. 
Si no l’hagués estimat rai...

Per  en  Jordi  possiblement  només  era  un  joc  excitant, 
però també era molt perillós. El seu interès per les dones 
no  durava  gaire,  un  cop  havia  tingut  l’èxit  esperat,  la 
relació  anava perdent atractiu  i  acabava burlant-se  de 
l’amor de la conquesta de torn.
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La Berta tenia cinquanta quatre anys, la seva mare s’havia 
mort feia uns mesos i els dos fills s’havien independitzat.

Ara, les coses havien canviat. Feia uns quants anys ella 
havia  tornat  a  treballar,  al  seu  marit  li  havia  costat 
acceptar-ho i havien estat molts dies enfadats, però ella 
havia decidit que encara no era massa gran, que encara 
tenia  ocasió  de  viure  sense  dependre  de  ningú.  Havia 
decidit que ja en tenia prou de sospites i de mentides.

Va recórrer la casa, va obrir les portes de les habitacions 
que havien estat dels seus fills, els banys, l’habitació que 
compartia amb en Jordi.  En Jordi  que havia compartit 
altres  habitacions  amb  altres  dones  i  sempre  l’havia 
acabat  perdonant.  No  havia  estat  per  comoditat,  havia 
estat  per  por,  tenia  moltes  respostes  si  algú  li  hagués 
preguntat perquè l’havia acabat perdonant sempre.  Ara 
les coses havien canviat i havia endevinat moltes vegades 
un sentiment de tendresa en els ulls  voltats d’arrugues 
d’en  Jordi.  Anaven  de  viatge  amb  el  ferm  propòsit  de 
passar-ho bé, sortien a sopar i tot anava com una seda.

Faria 25 anys que s’havien casat i a ell se li havia acudit 
una idea genial. Volia celebrar-ho fent una gran festa, una 
bona excusa per lluir-se.

Els fills de la Berta i en Jordi estaven contents de poder 
celebrar  aquell  esdeveniment,  la  Berta  els  va  dir  que 
s’estimava més una cosa senzilla i familiar, però ells li van 
contestar que ella es mereixia una gran festa.

Els  amics  es  van preocupar  de  que  farien  per  celebrar 
l’aniversari,  tots  trucaven i  els  felicitaven,  tothom volia 
participar,  tothom volia  passar-s’ho bé.  Els amics d’en 
Jordi  és  clar,  perquè  els  amics  de  la  Berta  havien 
desaparegut  com per  art  de  màgia  després  de  casar-se 
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amb  ell.  No  podien  suportar  aquell  noi  tan  fatxenda  i 
s’adonaven que a la Berta l’havia girada com una mitja.

Ella no entenia tot aquell interès per part dels amics que 
al cap i a la fi s’havien assabentat de les infidelitats d’en 
Jordi,  però  que  sempre  li  acabaven  rient  les  gràcies  i 
sabia que si ella hagués dit alguna cosa contra en Jordi 
s’haguessin posat de part d’ell. Per això durant molts anys 
havia  fet  veure  que  no  sabia  res  de  tot  allò.  Havia  fet 
veure que tot anava bé, tal com en Jordi i la seva mare 
volien, quedar bé, passejar per la ciutat el dissabte a la 
tarda  perquè  tothom  veiés  que  eren  un  matrimoni 
perfecte, que eren, malgrat les males llengües, una parella 
exemplar. 

Celebraria  l’aniversari,  en  Jordi  ja  havia  començat  els 
preparatius, les trucades als restaurants més elegants, les 
trucades  a  les  agències  de  viatges,  les  estones  davant 
l’ordinador buscant llocs per anar.

Sortint de la feina, La Berta anava una estona cada dia al 
pis que havia estat de la seva mare i que ara era d’ella, un 
pis preciós i amb molta llum. Encara feia olor de pintura, 
els  pintors  feia  poc  que  havien  marxat  i  ella  havia  de 
posar moltes coses en ordre. Les estones que passava allà 
la relaxaven i la deixaven reflexionar  sobre la seva vida.

Cap al tard, es repassava el maquillatge i marxava cap a 
casa. Quan passava pels aparadors es mirava, encara no 
estava  tan  malament,  amb els  anys  havia  adquirit  una 
elegància  especial  en  les  maneres,  en  la  manera  de 
moure’s,  de  parlar,  d’arreglar-se,  que  la  feien 
especialment atractiva, tant si anava vestida d’esport com 
si s’arreglava per anar a un sopar de compromís.
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Un  dia,  tornant  cap  a  casa,  quan  només  faltava  una 
setmana per la celebració dels vint-i-cinc anys, va veure el 
seu  marit  amb  una  altra  dona  i  amb  una  actitud 
compromesa.  El  mateix  de  sempre,  no era  res  de  nou, 
només que aquesta vegada la sorpresa l’hi havia glaçat les 
venes. No hi comptava. Havia confiat en ell, però l’havia 
tornada a trair, no sabia ben bé perquè, però havia cregut 
que  ja  no  hi  tornaria  més  i  va  sentir  dintre  seu  una 
profunda sensació de pèrdua. Es va arraulir al cotxe per si 
la veien, va fer veure que buscava alguna cosa al seient 
del  costat  i  es  va posar  a  plorar.  Quina  humiliació!  Se 
sentia ferida, desgraciada i avergonyida. Es va passar les 
mans tremoloses per la cara. L’havia vist al carrer, en un 
lloc on qualsevol el podia veure.

Només arribar a casa va trucar als seus fills i van quedar 
que l’endemà es trobarien al pis de l’àvia per parlar-ne.

El dia de la celebració va arribar. Es va preparar un bany 
relaxant,  es va posar el vestit preciós de seda, amb el cos 
ajustat  i  la  faldilla  llarga  amb  moltes  capes  de  seda 
lleugera, es va recollir els cabells i es va perfumar amb el 
seu perfum preferit. Va donar unes quantes voltes davant 
el mirall. Quan es va mirar  pensà que  ell ho havia decidit 
i  que pensant-ho bé, ella bé es mereixia una gran  festa.

En  Jordi  s’arreglava,  estava  molt  interessant,  molt 
atractiu  i  elegant.  Se’l  va  mirar,  la  camisa  blanca,  el 
pantaló i la jaqueta negres. El color fosc sempre li havia 
quedat  molt bé.

Abans de marxar, en Jordi li  va somriure i li  va fer un 
petó. Ella era conscient que estava molt atractiva.
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En arribar al restaurant una cridòria alegre els va rebre. 
“Feliç  aniversari!  Felicitats!!  Felicitats!!”.  Petons, 
abraçades i alegria.

Després de les delicadeses que els van servir, el bon vi i el 
bon cava, tothom estava content.

En Jordi va obrir una ampolla de cava, va omplir la seva 
copa i la de la Berta, va pronunciar un discurs preciós i va 
brindar  per  ells  dos.  Els  aplaudiments  ressonaren  per 
tota la sala. Tothom aplaudia: amics, familiars propers i 
no tan propers, tots estaven encantats i alçaven les copes.

Ella també es va aixecar, es va posar la millor rialla que va 
poder als llavis  i amb la copa alçada va dir:

“El  discurs  d’en  Jordi  ha  estat  tan  brillant  que  tinc  la 
impressió que a partir d’avui tot serà igual que com fins 
ara,  però  amb  mi  no  hi  podeu  pas  comptar,  així  que, 
senyors,  aquesta  ha  estat  la  última  vetllada  que  hem 
passat plegats. Jo a partir d’avui me’n vaig a viure sola. 
Adéu.”

En Jordi va quedar tan garratibat que no va dir ni un mot. 
Tot restà en silenci, s’acabà la gresca i les rialles. La Berta 
va  agafar  l’abric  i  va  sortir.  Se’n  va  anar  lentament, 
passant  serena  entre  els  convidats  immòbils  sense  ni 
mirar-los. 

Dins el seu cotxe, que la seva filla li havia anat a buscar 
quan  ella  i  en  Jordi  ja  eren  fora  de  casa,  hi  tenia  les 
maletes. En Jordi ni s’havia adonat que ella havia anat 
buidant  la  seva  part  de  l’armari,  la  seva  part  de 
l’escriptori, que els seus llibres més estimats ja no eren a 
les prestatgeries de l’estudi. Tot el que més estimava ho 
havia anat portant a la casa que havia estat  de la seva 
mare. 
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Només d’obrir la porta es va adonar que sentia una gran 
sensació d’alliberament, s’havia tret un gran pes de sobre. 
Era lliure. Fins a cert punt el va compadir. Pobre Jordi, 
devia ser espantós tenir tan poca força moral. 

A  la  Berta  li  agradaria  saber  quina  cara  havien  posat 
aquella colla d’amics tan fidels que tenia en Jordi, que li 
havien  fet  el  paper  durant  tants  anys  i  que  per  dintre 
devien pensar “pobra noia, que n’és d’innocent” o bé “que 
n’és  de  covarda”  però  ben  fluix  va  dir:  “que  els  facin 
repicar”. Va sortir al balcó i va mirar les estrelles, feia una 
nit quieta i a l’aire ja  se sentia l’olor de la primavera.

8



Primera edició en ePUB i PDF: juny de 2012.

Aquest relat fou presentat en la 15a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2011-2012 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

