
 

Crònica d’un comiat 

 

Doncs fins aquí hem arribat. Eu nos aquí, altre cop tots dos sols en aquest aeroport, símbol com 

molts d’altres, de retrobaments feliços i de tristos adéus. Ha arribat el moment que tots dos 

sabíem. Moment que, sabíem, tard o d’hora arribaria, però cap dels dos s’ha atrevit a mencionar 

durant aquestes últimes setmanes. El destí, sense més reticències, es torna aspre com el final de 

la pitjor de les tragèdies. I com tot, es va omplint de tristor. Tristor al veure que, el moment, no 

és capaç d’arrencar-li ni una maleïda llàgrima. Ni un maleït, ‘ho sento’. Tinc ràbia. Ràbia 

continguda de no saber què serà de nosaltres, de l’un i de l’altre, separats. Ràbia de recordar 

cadascun dels moments que hem passat junts, des que ens vàrem trobar en aquella botiga 

cèntrica, en ple Passeig de Gràcia. 

 

Com oblidar tants viatges, tantes experiències. L’Índia i el Nepal, ens van fer forts. El Brasil i 

l’Amazones ens van fer humils. Austràlia...bé, què dir d’Austràlia. Junts hem recorregut deserts i 

muntanyes, ens hem endinsat en els racons més inhòspits del planeta. I tot, no sembla que hagi 

servit per massa. Sempre penses que aquesta vegada durarà, però només fas que enganyar-te, i 

al capdavall, no puc deixar de sentir-me utilitzada. Sempre presumint de mi com si fos el seu bé 

més preuat, sempre agafant-me amb la mà, donant-me escalfor i seguretat. 

  

No sento forces per acomiadar-me. No sento forces per dir res. Lentament, passen els segons, no 

deixo de pensar que potser encara hi ha una oportunitat. Que potser encara puc anar-me’n amb 

ell. I que potser, si endreço una frase amb sentit, potser el faci canviar d’opinió. Aquesta por em 

bloqueja per dins. Són moltes coses, són massa coses. De vegades sembla que el temps decideixi 

alentir-se tant, que pots arribar a veure-ho tot estàtic, immòbil. Esperant a que algú endreci el 

moment i que tot seguit el torni a activar. De vegades desitjaria no haver-me trobat mai amb ell. 

Maleeixo aquell moment com maleeixo aquest. La traïció que em recorre les venes no és més 

que el fruit del desengany i de la falsa esperança. 

 

I poc a poc arriba el moment. Ja ha arribat. Amb la targeta d’embarcament a la mà, marxa 

direcció al control de passaports, i jo em quedo aquí. Puc sentir com el terra es mou sota meu, i 

com la cinta em transporta cap un túnel fosc i estret. Allà em trobo a la resta de companyes, que 

com jo esperem, cor-trencades, ser carregades a les fredes bodegues de l’avió. Restarem 

immòbils, esclafades les unes amb les altres. No deixo de pensar que aquest cop no seré a la 

cabina, amb ell, durant el llarg viatge. No deixo de pensar que aquest cop ha decidit facturar-me. 
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