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Ja fa una temps que la nostra relació no funciona com 

abans, com al principi. Tot ha canviat, massa anys 

junts. Quan era jove, em prometia a mi mateixa no 

caure en els  errors  dels  adults. Fixava en la  

memòria totes les actituds equivocades de les seves 

relacions amoroses i  em prometia que jo no hi cauria 

mai. 

Però això no ha estat possible, m’han 

vençut les circumstàncies, la  nostra debilitat 

humana, no ho sé... 

Tots els que estem aquí reunits patim la 

mateixa malaltia. Ha estat un error venir a passar 

aquest cap de setmana. Varem llogar aquest casalot, 

per gaudir uns dies junts amb els fills, ésser feliços, 

oblidar, i deixar per una estona les nostres 

desavinences. 

La Carme i en Miquel, separats, han decidit 

torna-ho a provar. Una relació molt forçada. Van volar 

per sols una temporada, varen tenir altres parelles i 

ara ho intenten de nou, però mai no serà com abans. 

De la Marta i en Jordi, encara recordo quan 

un dissabte vaig entrar a casa seva i els vaig trobar 
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tirant-se literalment els plats pel cap, en aquest cas 

eren sabates. Oi que fa riure? Ella cansada de la 

manca de dedicació del marit va decidir gaudir de la 

vida pel seu compte, i clar va trobar companyia 

fàcilment, la Marta és ben atractiva. Poc deu faltar 

per què ho deixin córrer. 

La Mireia i en Joan, mare meva!! No em 

puc treure del cap, quan al casament de la Mercè i 

d’en Manel, mentre gaudia de l’àpat, i de segur  

animada per l’alcohol, em vaig sincerar massa i els 

vaig descobrir públicament. Ja estaven de fet 

separats. Ell tenia un nóvio, desprès de viure 12 anys 

junts i amb dos fills... 

Em vaig quedar glaçada, quan m’ho van 

reconèixer. 

I jo, que he intentat mantenir la institució 

del matrimoni intacta, com la joia de la corona, em 

vaig apagant a poc a poc com la flama d’una espelma 

i no veig com puc evitar d’aturar la davallada de la 

relació amb el meu marit. 

Aquesta tarda, mentre discutíem a les 

postres, defensava la vida de parella com un 
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gladiador. Ignoro el motiu que em fa prendre aquesta 

postura, potser per mantenir la imatge d’unió davant 

dels nostres fills. 

Els meus amics em deien: “No t’amoïnis, 

els nois, són massa petits, no ens fan cas, no ens 

estan sentint”. 

I de sobte els nostres fills apareixen 

cridant: Hi ha un cadàver a les golfes!! 

Es cert, hi havia un cadàver. 

Era d’un home jove, ben plantat. Ells diuen 

que  el van veure ahir pel jardí, vigilant-nos, 

observant els nostres moviments . 

Cap de nosaltres l’ha reconegut. Potser ho 

han dissimulat? 

Els he observat a tots meticulosament, les 

seves cares i expressions, intentant esbrinar algun 

detall que respongui a les moltes incògnites d’aquest 

dramàtic succés. 

Mort violenta, accident? 



 

55555555        

Lladre? No ho crec. 

La meva inquietud augmenta amb les 

hores, em vaig adonant de la gravetat del fet. El cas 

està en mans dels investigadors. 

 Quan i com ha succeït? No en sabem res, 

tot s’està portant amb molt de secret. 

I si en Joan hi està embolicat? Ahir estava 

molt ansiós, volia convèncer la seva dona de marxar 

abans d’hora, aquest matí. La seva actitud em fa 

sospitar. 

El cor em diu que el cadàver és víctima 

d’un “affaire” amorós... Ara només em cal esperar 

què en diuen els altres... 

 

 


