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UN BON COP
- Quant temps fa que no ens vèiem? Cinc anys? – diu un Nacho sorprès.
- No, ja en fa deu – li respon un emocionat Xavi.
Tots dos s’han retrobat a Verona, la ciutat de Romeu i Julieta, mentre a l’Arena, l’amfiteatre romà de la ciutat,
esperen l’inici del segon acte d'Aida.
- Tu estudiaves Dret, no? – pregunta Nacho.
- Si. I aviat vaig entrar a l’Administració en una feina interessant però sense gaires ensurts. Tu feies enginyeria, oi?
- Si, quan vaig acabar, el pare de la Marina, la meva dona, em va oferir dirigir la producció de la seva fàbrica
d’encunys.
- Estàs casat? – diu Xavi, desconcertat - Però, i tot el que pensàvem quan teníem vint anys i ens vàrem conèixer?
- Mira, allò ja va passar. Un home no pot jugar-se el futur pels seus desitjos.
- I ets feliç així? – exclama Xavi.
- No sé si això és la felicitat però he aconseguit una posició que no havia somiat quan vivia a la fosca porteria
dels meus pares.
- Però, i els teus sentiments?
- Amb el que he aconseguit, gairebé no els recordo.
- Això és cinisme, Nacho.– Un espès silenci i un nus a la gola d’en Xavi han crispat la situació. - Bé, ja està tot dit,
no?
Xavi no s’ho pot creure. Al llit, desvetllat, rememora la seva història amb Nacho. A l’Arena van creuar les seves
mirades i va saber que allò era diferent del que havia viscut fins llavors. Després de sopar, anant cap als seus
hotels, Nacho el va besar i, junts, van omplir una setmana d'òpera, turisme i sexe. Recordava molt bé la visita a
la casa de Julieta on Nacho havia deixat, entre milers, un post enganxat a la paret amb el missatge “Xavi forever
23 de juliol de 2004”.
Després quedaren en veure’s a Barcelona, on Xavi s’adonà que el que per a ell havia estat molt important per a
Nacho només va ser una aventura d’estiu.
En aquests deu anys hi havia hagut moltes nits d’amor amarg mentre Nacho va continuar essent un record
idealitzat i desitjat. Ara només quedava anar a la tomba de Julieta per a enterrar la seva història d’amor.
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