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Un company sempre em diu que aquestes coses només em passen a mi, però la veritat és que
jo no m'ho proposo. Fa molt de temps, en aquesta facultat —que sembla talment que la
dissenyés Escher i que té el greu inconvenient que, a mesura que et vas fent vell, t’oblides de si
per anar a l’aula de sempre has de pujar o baixar, anar pel costat de l’aulari o pel costat de
l’antiga hemeroteca— vaig tenir la necessitat d’anar al bany. Fins aquí, res d’anormal. El del
departament sempre estava ocupat, érem molts per a un sol bany, així que vaig decidir baixar
a un dels que hi havia a la planta de sota.
Hi vaig entrar, vaig veure que tots els llums estaven apagats i vaig triar un excusat a l’atzar
(tampoc és que calgui fer grans plantejaments). Obro la porta i em trobo un noi (un alumne)
enfilat a la tassa del vàter, suposo que per evitar que se li veiessin els peus... i una noia (una
alumna) de cara a ell. Des de fora, només s’haurien vist els peus d’ella, per si algú mirava per
aquest espai que han deixat per sota les portes, pel qual hi cap un buldòzer.
Hi vaig fer una ullada ràpida, vaig demanar perdó i vaig tornar a tancar. Se’m va posar la cara
com un tomàquet i vaig sortir cames ajudeu-me cap al departament. Em vaig trobar amb el
meu company i li vaig explicar el que m’acabava de passar. No crec que ella, abstreta, l’hi
estigués resant; tampoc crec que estiguessin repassant (o sí); tampoc crec que l’estigués
ajudant a canviar la bombeta, tot i que és veritat que el bany estava a les fosques; era
«simplement» una fel·lació. M’agradaria saber què els havien explicat a classe aquell dia!
Potser estaven intentant arribar a alguna conclusió; per això som una facultat de ciències.
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