PER FI CAMINA ENDAVANT
Un relat de: montserrat vilaró berenguer
La dona de l´agència de viatges li desaconsella el viatge, li diu és un lloc massa perillós per viatjar, sobretot una
persona sola com ella. La Judit respon que li és igual ,vol veure Palmira o el que en queda, abans no sigui massa
tard. La dona de mala gana li fa la reserva del viatge, pensant que és una dona molt poc prudent i esbojarrada.
La Judit després d'abonar amb una targeta de crèdit l'import del viatge surt al sol de la Rambla Catalunya, un sol
inusualment càlid per ser un més ,d ´Octubre quasi Novembre.
A poc a poc va caminant pel carrer , pensa que tindrà de parlar amb la seva família del viatge, es quedaran amb
un pam de nas!. Li diran de tot, ella no dirà res del motiu.
La Judit es penedeix de moltes coses, sempre fou la filla model, la noia perfecta, l´advocada no gaire bona, que
treballa al bufet d'un amic Tota la vida ha sigut un exemple de prudència. Ara als seus cinquanta-tres anys es
penedeix de no haver tingut fills, de no haver fet un cop de cap i marxat fa molts anys .
L´Amir el va conèixer per un amic d´Universitat , encara estudiaven , es van estimar molt, mai l´ ha oblidat ,però
les circumstàncies la feren dubtar.
Un musulmà estudiant de medecina , una altra cultura, un altre país i prudentment va anar posposant el que ell
volia, en acabar els estudis, casar-se i anar al seu país, Siria.
Amb molt dolor el va deixar marxar.La família i amics van dir era una decisió prudent, aquestes relacions mai
funcionen, li deien.
I els anys passaven i els desenganys també, ella mirava la vida com si mires darrere una finestra i sols tingues
d´obrir-la per viure i no pogués fer el gest.
Però avui en sortir del metge, ha pres la decisió , deixarà la prudència enrere , anirà a Palmira , ja sap no trobarà
l´Amir, però Palmira sí.
Els tres mesos de vida que li queden, els vol passar lluny , vol que el sol que l´acaroni sigui el sol de l´Amir i si
mor allà millor. Per morir no necessita ningú. Mira el bitllet d´avio i amb determinació camina cap endavant.
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