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I com cada tarda, la Consol s’aixecava del sofà després de mirar El Secreto del

Puente Viejo, es posava qualsevol faldilla que trobava a l’armari, una jaqueta,

agafava les claus de casa i anava a jugar a la botifarra amb els amics de tota la

vida. No hi havia una tarda que no quedés amb la colla dels 50 per jugar i

explicar les seves “batalletes”, i és que sort en tenien els uns dels altres. La

Consol feia poc més d’un any que s’havia quedat viuda del seu marit, en Joan,

que va morir  de càncer al  pulmó, i  ella,  amb el  seu esperit  esperançador i

encoratjador seguia endavant, com li va prometre al seu estimat dient-li, amb

aquestes  últimes paraules  textuals  <et  prometo  que no em saltaré  cap dia

d’anar a jugar a la botifarra amb els amics, i també et prometo que faré tots els

viatges  que  ens  han  quedat  pendents.  T’estimo.>, i  així  ho  feia.  Des

d’aleshores, la Consol no s’havia saltat ni un sol dia la quedada amb els amics,

en Josep, en Frederic, la Maria i la Claustre, que eren els que mai fallaven, de

fet, eren els sis vidus de la colla. 

S’acostava el dia de fer la maleta per anar a Cádiz, el primer viatge que els

havia quedat pendent al Joan i a ella, i que l’havien de fer amb els de la colla,

així que la Consol va agafar la maleta viatgera i hi va posar tantes mudes com

dies estaria fora, deu dies exactament. Un cop posada tota la roba, les sabates

i les joies necessàries per sobreviure a les visites guiades, va omplir el forat

que sempre deixava buit al costat esquerre de la maleta per posar-hi la foto que

més  li  agradava  i  que  sortia  amb  en  Joan,  la  del  casament  a  Montserrat

d’aquell 23 d’Abril de 1967 i que, per tant, feia 50 anys d’aquell dia tan màgic,

però que el recordava com si cada dia fos aquell, de la mateixa manera que

recordava en Joan tots els segons del dia, i que no deixava que se n’hi escapés



cap, perquè els volia tots per ella i capturar-los. I així, amb orgull i satisfacció, la

Consol va pujar a l’avió i va resar el seu Pare Nostre dedicat al seu marit, que,

com cada cop que agafava un avió, sentia que el tenia encara més a prop. 

I és que la Consol sabia que tard o d’hora s’acabarien trobant entre els munts

de cotó fluix i el cel blau, però que mentrestant, havia de ser ella la que havia

de complir els somnis que ell havia deixat a mitges i viure la vida com els dos la

volien viure, senzillament, pel simple fet de complir la promesa que amb tanta

emoció li va demanar en Joan els últims instants de la seva vida, i que ella va

prometi-li amb la mateixa. 
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