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El matí ha estat molt atrafegat però això forma part de 
l’encant  de  la  feina.  Una  vegada  i  una  altra  miro  el 
rellotge de l’ordinador i intento no despistar-me. Avui he 
quedat i no vull fer tard. És una trobada planejada des de 
fa temps i ara s’ha pogut concretar. Una trucada. El meu 
interlocutor m’explica una història inversemblant sobre 
un tema surrealista  i  sense  cap interès.  Parla  i  parla  i 
parla i... Són les 2! Ja vaig tard! Sempre la mateixa cançó! 
Acabo la conversa i surto del despatx.

—Xavi, vaig a dinar. Avui marxo una mica abans. Si sorgís 
alguna cosa, em truques al mòbil —li dic amb presses i 
amb l’esperança que no ho faci.

—D’acord.  Què  passa?  Et  veig  atrafegat  avui.  No  és 
normal  que  tu  estiguis  atrafegat  —em  contesta  amb 
aquell punt d’ironia benèvola que el caracteritza. Sempre 
he apreciat la seva capacitat per ser incisiu.

—És que avui tinc un aquelarre literari amb la professora 
del curs d’Escriptura que estic fent i amb una companya. 
És aquell curs en el que us faig servir de conillets d’Índies 
al Jordi i a tu —li replico amb un punt d’ironia similar al 
seu, però amb menys lluïment.

—Ah,  sí,  crec  que  ja  m’havies  comentat  que  havíeu  de 
quedar un dia. Que us vagi força bé! Ja m’explicaràs com 
ha anat.

—Bé, adéu. Marxo que faig tard.

Recullo les coses del despatx, em poso la jaqueta i me’n 
vaig  corrents.  Avui  faré  un  dinar  ràpid.  He  d’anar  al 
centre i no vull arribar tard. Si hi ha una cosa que odio 
profundament és esperar o fer que m’esperin. Crec que la 
puntualitat és una carta de presentació que ens defineix 
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com a  persones.  No  sempre  és  possible  i  mil  coses  es 
creuen  en  el  camí  d’una  persona,  però  sempre  s’ha 
d’intentar. La pròpia consciència és el jutge més estricte i 
no vull tenir mala consciència per un retard.

Surto al carrer i fa fred. També amenaça pluja i em quedo 
amb el dubte de si  agafar el paraigua o no.  Finalment, 
marxo  sense  paraigua,  com  qui  es  tira  al  buit  sense 
paracaigudes. 

Dino  al  Rincón  del  Jabugo.  Una  cosa  ràpida:  una 
escalivada, una taula d’ibèrics, postres i cafè. Un parell de 
taules  més  enllà  hi  ha  un  conegut,  però  em  limito  a 
saludar-lo, sense cap altra concessió a l’amabilitat i a una 
possible  conversa  dilatòria  de  la  meva  marxa  cap  el 
centre. Pago i vaig a agafar el Metro, ja són les 3. He de 
baixar a Plaça Catalunya i buscar una cafeteria que es diu 
Fargi. No hi he anat mai. Bé, ja la buscaré. No crec que 
n’hi hagi gaires en aquella Plaça amb aquest nom.

Ja  està,  ja  sóc  a  la  Plaça  de  Catalunya.  La  sortida  del 
Metro  és  un  laberint.  Hi  ha  obres  i  han  habilitat  una 
sortida provisional. Segurament, qui ha dissenyat aquest 
recorregut  no  ha  d’anar  mai  amb  metro  i  tampoc  té 
pressa. Dono voltes i més voltes fins que finalment surto 
al carrer. Plou i jo no porto paraigua. Oh, sorpresa! Just 
al davant de la sortida del Metro hi ha el Fargi. Només he 
de creuar el Passeig de Gràcia. És d’hora, només és un 
quart de quatre. Aprofito i visito la llibreria Catalònia per 
mirar  llibres.  Sempre  m’ha  agradat  la  distribució  en 
diferents  plantes  d’aquest  lloc.  Quina  gentada!  Es  nota 
que demà és la nit de Reis. Quan entro en una llibreria 
sóc perillós. Sempre acabo comprant-ne dos o tres. Avui 
n’he  triat  tres.  Amb l’embadaliment  de  triar  i  remenar 
entre tants llibres, se m’ha fet una mica tard. Per acabar-
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ho d’arreglar, hi ha cua a la caixa. Pago –quina passada 
de preus!— i vaig cap el punt de trobada. 

Malgrat estar una mica curt de temps, faig un cigarret a la 
porta del local. La trobada serà llarga, no deixen fumar, i 
puc  acabar  rebolcant-me  pel  terra  amb  el  síndrome 
d’abstinència. Ja està, ja tinc la meva dosi per un parell 
d’hores.  Mentre  entro  al  cafè  em  miro  els  correus  a 
l’Iphone, no fos cas que hi hagués algun canvi de darrera 
hora.  Tinc tres  correus  sobre  la  trobada.  Resumint:  La 
Sandra –la  professora— serà reconeguda per la  foto  —
rossa, mitja melena, de mitjana edat amb un bon pas dels 
anys…— i per estar llegint un llibre. La Gemma –la meva 
companya— té el  cabell  molt,  molt,  molt,  molt,  molt.... 
però que molt curt. També em diuen que quedem al pis 
de dalt, en un racó on hi ha sofàs i una taula rodona. Cap 
problema!

Faig cua per tal de demanar un cafè amb llet. Què lents 
que són! Finalment, tinc la consumició.

—Són  1,95  euros  —em  diu  sol·lícita  i  amb  accent  i 
morfologia sud-americana, una amable cambrera. 

—Tingui —li responc. 

Miro el  contingut de la safata:  un mantell  de paper,  la 
solitària tassa amb el seu platet, una cullera, un tovalló de 
paper, dos sobrets de sucre i un bombó mini de xocolata. 
Em torna el canvi i pujo al pis de dalt,  no sense abans 
haver fet una repassada ràpida a les persones que prenien 
alguna cosa a la planta baixa. Pujo les escales i faig una 
ullada: No res, no hi són. Ja són les 4 i no han arribat. 
Mal senyal!. Em vaig perdre una trobada d’un altre curs i 
avui  tinc ganes de conèixer —avui espero que sí— a la 
Sandra i a la Gemma.
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M’assec prop de la famosa taula rodona, ocupada per uns 
alemanys, i preparo una taula amb tres cadires. Em situo 
estratègicament per tal de veure qui puja per les escales i 
començo a prendre’m el cafè amb llet.

Trec la meva llibreta i començo a escriure. Aquesta nit he 
de recordar-me’n de carregar la ploma, veig que ja no hi 
queda gaire tinta. Miro al voltant i se m’obre un món de 
possibilitats de començar a prendre apunts. 

A l’esquerra hi veig una taula amb dues persones:  Una 
rossa entradeta en anys i un noi rapat al zero. Deu ser la 
Gemma? La meva ment comença a funcionar i m’imagino 
que “Gemma” és el nom de “guerra” que fa servir aquest 
noi  en  els  cursos  que  fa  d’escriptura.  M’aixeco  i  em 
presento? Visualitzo l’escena i penso que millor no, millor 
no  em  presento.  També  trobo  estrany  que,  la  pretesa 
Gemma, tingui un tic força curiós: va traient un clauer de 
la seva butxaca, juga una mica amb les claus se’l torna a 
ficar a la butxaca. Així una vegada i una altra. 

A l’altra taula hi ha dues noies joves menjant-se un gelat 
cadascuna. No fa temps per a gelats però sobre gustos.... 
Una  –la  morena  més  baixeta-  li  ensenya  a  l’altra  una 
petita caixa,  que ha tret  de la seva bossa –aquest món 
inhòspit i misteriós de les bosses!- com si fos un regal de 
Reis  per  a  una  amiga  comuna.  Bé,  continuo...Oh,  han 
marxat!  Ja no hi ha la rossa madureta i “lo pelat”. Han 
estat  substituïts  per una noia rossa –aquesta molt  més 
jove  i  atractiva que l’anterior— i  una dona morena,  de 
mitjana edat,  amb un monyo semblant al  de les  dones 
dels prostíbuls que pintava en Toulouse-Lautrec. Bé, Déu 
em perdonarà per  fer  aquestes  comparacions.  Semblen 
mantenir una conversa una mica tensa. Podrien ser mare 
i filla —o amants, segons la meva desbordada i malaltissa 
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imaginació— discutint per qualsevol tema banal i sense 
importància.  En tot  cas,  jo continuo prenent notes.  Un 
vici, costum o com li vulguin dir. Sempre ho he fet i ha 
sigut el planter del que després trasplanto detalls diversos 
als diferents relats.

Res, ja són dos quarts de cinc i aquí no ha vingut ningú. 
Repassem:  Dona  amb  llibre  i  aspecte  de  Sandra?  No. 
Dona amb el cabell extra-curt? Tampoc. Estic en el lloc 
adequat? Sembla ser que sí: Fargi, Plaça Catalunya, pis de 
dalt, al costat del racó.

Torno a mirar el meu correu, no fos que els hi hagi agafat 
un rampell de darrera hora i, en passar pel davant d’El 
Corte  Inglés,  hagin  sigut  abduïdes  per  les  compres 
prèvies a la nit de Reis o –també podria ser—hagin anat a 
mirar alguna cosa pel dia 7 de gener, que comencen les 
rebaixes. En tot cas, aquí no hi són.

Prop de les cinc, completament desmoralitzat,  esperant 
arribar  a  casa  per  fer-me  l’Harakiri  amb  l’obre-cartes, 
ploro  desconsoladament  –figuradament—  l’absència 
d’aquests  dos  éssers  meravellosos  que  m’han  furtat  la 
seva conversa i la visió d’aquest atractiu natural que les 
caracteritza. Els envio un correu i em guardo el tiquet de 
la  consumició.  Un correu  lacònic,  curt,  però  sense  cap 
tipus de retret. La vida és dura, molt dura!  A vegades fins 
i tot cruel!

Són les cinc, surto del Fargi i agafo el tren a l’estació de 
Plaça  Catalunya.  Quina  pena!   Per  sort,  ja  no  plou  i 
m’estalvio una remullada. Mentre vaig en el tren, refaig 
els apunts que he pres.  Sempre en pot sortir una història!
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Quan arribo a casa, rebo un SMS de la Gemma: “Llàstima 
que  no  hagis  pogut  venir.  Ho  hem passat  molt  bé.  La 
conversa ha sigut genial!!!! Una altra vegada serà!”

Mosquejat i encuriosit,  contesto el SMS: Venir? Jo hi era! 
Vosaltres no heu aparegut!

Em contesta: “Nosaltres també hi érem!”

Torno a insistir: “On?”

Resposta:  “Al  Fargi  de  Plaça  Catalunya,  el  que  està  al 
costat del carrer Ribadeneyra”

En aquell  moment,  decebut  de  mi  mateix,  descobreixo 
que a Plaça Catalunya hi ha dos Fargi, que m’he confós de 
local i que, a vegades —malgrat fem equilibris, esforços i 
busquem  la  quadratura  del  cercle—,  hi  ha  trobades 
impossibles…
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