
VINT ANYS DESPRÉS 

I allà estava ell, retocant-se els cabells, amb una camisa de quadres oberta que deixava 

veure el seu pit. De fons, sonava el meu grup preferit i jo encara no em podia creure estar 

veient-los en directe. El noi de la camisa de quadres em mirava constantment i sense 

adonar-me vaig deixar de parar atenció al que succeïa dalt l'escenari. En un no res, em 

vaig girar però ja no estava, era com si la marabunta de gent se l'hagus empassat. 

Ara, vint anys després, toquetejo neguitosa l'entrada del concert. Tot segueix igual, com si 

en aquests anys ningú hagués canviat res. De fet, sento que la gent que es troba amb mi 

a la cua és la mateixa que la de fa vint anys. Ningú s'esperava que el grup preparés un 

concert de retrobada amb els seus fans, de fet, quan ho vaig veure anunciat a les xarxes 

no vaig trigar ni un segon en trucar la Marina i demanar-li comprar dues entrades per 

tornar a gaudir del concert que tant ens va marcar l'estiu del 2020. 

La Marina està convençuda que tornaré a veure el noi de la camisa de quadres. Jo cada 

vegada que ho diu m'enfado, ja li he dit que és pràcticament impossible que això 

succeeixi. Han passat vint anys, segur que ja ni viu a la ciutat, o pitjor encara, ja no li 

agrada aquest tipus de música. Entre tants pensaments nerviosos arribo a la porta del 

complex on es realitza el concert. Els membres de seguretat em piquen l'entrada i, sense 

adonar-me, accelero el pas ansiosament per retrobar-me amb el majestuós escenari on 

vaig veure per primera vegada el meu grup de música preferit. 

Les llums s'apaguen, els crits són ensordidors i comencen a sonar els primers acords de 

la cançó que ho va petar el 2020. Però jo no sento res. Tot s'ha parat al meu voltant. 

Sento una pressió molt forta a l'esquena que m'obliga a girar-me. I com si no s'hagués 

mogut des del primer concert, el noi de la camisa de quadres torna a estar allà, mirant-me. 

Porta la mateixa camisa, oberta fins al melic. El seu cabell segueix perfectament pentinat i 

balla mentre les nostres mirades es creuen. No pot ser veritat el que estic vivint. 

La Marina em veu hipnotitzada. Segueix el rastre de la meva mirada i es troba amb la del 

noi de la camisa de quadres. En aquest mateix moment es llença sobre mi i m'obliga a 

apropar-me i parlar-li. La Júlia del 2020 no ho hauria fet, però avui ja és una necessitat. 

Necessito saber qui és. 



Em faig espai entre la multitud i quan estic a prop d'ell em somriu. Sé que em vol parlar 

però és impossible escoltar-lo entre tant rebombori. Se m'apropa i entre crits 

aconsegueixo desxifrar el missatge. 

- Fa vint anys que espero aquest moment. 

Sense saber ben bé com respondre, m'apropo a cau d'orella. 

- No t'ho creuràs, però jo també. 

La tornada de la cançó de les nostres vides comença a sonar. Mentre la gent crida, salta i 

beu nosaltres ens mirem i somriem. Se m'apropa i tot just en l'esclat musical em fa un 

petó. El petó que fa vint anys que espero. 
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