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El becari corria apressat Rambla Catalunya amunt, reduí el ritme de les passes i es recol·locà la
corbata en creuar el xamfrà amb Còrsega. No podia iniciar  la seva primera oportunitat laboral xop
de suor. De fet, tot venia de la impossilibitat d'aprendre a programar el despertador de moda que la
Laia, fos com fos, va  incloure a la llista de noces. Encara no feia del tot tard. El senyor Vidal portava
tota la setmana insistint a la Leonor per a que aconseguís el nou client que salvaria l'empresa d' unn
fallida segura, i ella el dia abans de la gran fita havia caigut víctima d' un còlic nefrític. El becari
murmurava el discurset aprèes a cuita-corrents sobre la idoneïtat de la proposta de gestió cultural i
esperava sortir de la reunió de coordinació de publicacions amb alguns cosa més que un " ja
contactarem amb vostè " i una encaixada freda. S' eixugà les mans nuoses , parpellejà enllluernat pel
fulgor solar de l' edifici  endolat i tombà cap al portal. Just llavors sentí un crit darrera seu:

- Nacho, cabronazo,cómo va?!

El becari seguí caminant indiferent a  les dues repeticions  de l' exclamació que ressonava  a  les seves
espatlles, i ell, confús no sabia qui cridava a qui.Girar-se era l' instint.L'individu repetí ' exclamació
amb  un to procaç dues vegades més. El nostre petit heroi no sabia si indignar-se o ingnorar-lo. Un
desencert motriu el féu ensopegar i el pregoner de la bajanada l' ajudà a aixecar-se.

-Nacho, tío, qué despistado andas, un poco ás y me quedo afónico - va dir de broma.

L'Armand , nom de la parella oficial de la Laia ,  no aconseguia endevinar d' on sortia aquell  noi- un
tal Julio segons delatava el diari nominal virolat en retolador blau elèctric que premia sota el braç - i
encara menys amb qui el confonia. El desconegut, alt i corpulent, amb una rialla torta, la galta xuclada
i  la boca llavifesa el va abraçarde sobte efusivament .Una corrua  d'esgarrifances solcà  l'encerclada
vícimaque  arronsant-se d' espatlles aferrant la seva cartera quequejava sorprè que no es coneixien de
res " perdona per  creo que te confundes ". En Julio  fent un pas enrere es treié es ulleres de sol
mostrant uns iris tacats d' un violeta increïblement simètric i mirant-lo directament als ulls manifestà
la seva queixa.

-Nacho estás muy tenso, pareces otro - va fer amb una confiança total - ha pasado casi una eternidad
y sigues igual.

-Pero qué dices!No fotis! et confons de persona, t'ho dic de debò - es queixà.

Rígid i  aperentment impertèrrit l' Armand patia pel retard que aquelll paio estava agreujant i no sabia
com desempallagar-se d'ell no fós cas que els posés en un compromís .En Julio l'aferrà amb ansietat
per l'espatlla i ja el feia anar al banc on l'insensat s'asseié amb l'Armand  palplantat i intrigat.

-Nacho... parece mentira que niegues lo nuestro, nunca esperé esto de tí, yo nunca te he olvidado  -
musitava tristament en Julio.

- Creo que te confundes totalmente, yo no te conozco de nada - li deia mostrant el seu DNI amb
fotografia , noms dels pares i domicili -, yo soy un hombre felizmente casado y no te conozco de
nada.

Julio  agafà el document estatal  i mentres el girava vàries vegades alçà una mirada ofesa amb
llàgrimes  que queien de biaix galta avall, juntava les mans tremoloses  prement el carnet, la



indignació li surava per tot el cos. En Julio atreia d' una manera estranya al nostre becari, ell que vivia
feia anys en una tranquilitat d'espasmes dominicals sense preservatiu, sentia un eriçament plaent  i
una tibantor  a l' entrecuix que - enfadat  - evità mostrar  acostant-se la cartera de pell al ventre. El
pregoner del fals nom  el mirava fixament, tots dos romengueren uns espesos minuts muts, trencats
de tant en tant per sanglots reprimits.

-Siento la confusión - va admetre sufocat, arrepenjant el cos en el respatller del banc.

Que poder sí que no era el Nacho, que , de lluny, s'assemblaven molt, que, ara , vist de la vora poder
no tant, que el perdonés  i que l'avergonyia sobremanera perdre la dignitat davant d'un desconegut.,
que no era la  primera vegada que muntava una esceneta a ple de carrer. que comprengués la situació
plena de rancor i retrets , que ell era un home com cal i reconeixia que era estúpid saldar deutes amb
el primer noi que tingués una retirada amb el famós Nacho.El becari patia per la feina i patia pel
patiment que rosegava aquell tros d- home assegut davant d'ell parlant sense dir gairebé res  i no
mirant enlloc. L' Armand encuriosit i amoïinat per la feina acordà que en sortir de la reunió , cosa de
dues horetes , l'esperaria a la terrassa de la cafeteria davant per davant de  la sortida de metro , es van
somriure i el comiat  - provisional - no va ser gens efusiu.

La reunió amb els de gestió cultural s'allargà amb qüestions tècniques, la xafogor i el sol darrere els
vidres negres feien suar i apaivagar les idees del soliloqui de l'Armand havia d' endinyar a un parell de
caps de departmanet amb poder de decisió.L'atmosfera estantissa calçava d'avorriment els oients, els
gestos , l'aparença  i la veu es concentraven en exposar pressupostos, maquetes i dossiers mentre li
tocava el voraviu del cervell el record de l' excitació amb aquell paio plorós.La topada havia convertit
l'oportunitat de la seva escassa vida  laboral en un interludi entre cites que no preveia a les set del
matí en  posar-se els mitjons.La situació era grotesca, ara patia per una altra mena de demora. En
acabar la pantomima s'acomiadà sense gaires miraments i es despentinà els cabells engominats
emmirallant-se a l'ascensor evitant la pròpia mirada. Dessota les banderes ja veié que a la terrassa en
Julio no hi era.Comprovà , arravatat,  mirant l'hora al mòbil com n'havia fet de tard, passava una hora
llarga de les dotze. Bleixós d'ansietat creuà la zona peatonal per mirar les taules de l'altra banda del
xamfrà una per una i les de l'interior del local, tot eren estrangers d'una mena o altra i uns quants
passavolants ben vestits que entre visita i visita comercial remenaven culleretes ensumant perfums. El
becari, desalenat seié en una de les cadires encoixinades amb publicitat i demanà un tallat, capcot
s'observava la vora dels pantalons i  rumiava si quedar-se o pirar el més aviat possible. El grau de
frustració enverinada creixia a una velocitat insospitada, l' envoltaven converses en anglès i alemany,
se sentia atonyinat per paraules alienes.Es begué l'argamassa dolça d'un glop  enlluernat pel sol de
tardor que no acabava de  refrescar. Com qui no vol la cosa, furtivament, encara féu una ullada al seu
voltant per si apereixia aquell adonis. Esgarrifat pels propis pensaments s'encaminà cap a  casa, aviat
seria l'hora de dinar i la Laia l' esbroncava si se li covava l'arròs. N'estava convençut, una altre any
amb ella i estaria ben llest, a la mínima li endinyaria un fill i l'ham social es clavaria per sempre més,
sort que era bona noia i el tractava com un rei. Pujant Tuset amunt es parà a comprar-li un ram de
flors, no entenia  com  aquell  noi l'havia atret tant, sabia reconèixer un home ben fet però la reacció
a flor de pell d'avui era esveradora. No sabia si l'insult era una estratègia d'apropament, una broma o
una confusió, poder en Julio solia assure's a qualsevol lloc per aturar-se a badar  i quan veia algú
interessant s'hi llençava amb la mateixa invenció.Poder havia estat sincer, poder treballava per la zona
i si hi tornava es podien tornar a trobar,escapant-se un momentet de l'oficina amb qualsevol excusa
hi podia tornar per tal de trobar-se'l casualment. L'Armand falcat de peus a la vorera, estacat amb els
seus pensaments , ignorà la llum verda del semàfor davant de casa seva tres vegades. La Laia el saludà
riallera des del balcó anunciant l'atàvic tiberi de cada  dijous.


