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Rubianes, universitari a Kenya 

PAU ARENÓS

Pepe Rubianes s'ha matriculat a la universitat. Una altra vegada. Als 57 anys. El terror del campus.
L'ànima del bar. El líder de les classes plenes de postadolescents, desbarbats i de flàccides
mandíbules. Pepe té la mandíbula compacta i rasposa, depredadora. Que cap rector perdi el temps
furgant en l'arxiu perquè el llicenciat s'ha apuntat a la universitat de Nairobi. Per estudiar història de
Kenya, diu a través de l'auricular, potser estirat en una hamaca, en samarreta, suat, ¡i amb una ne...! El
columnista no és Rubianes, així que se'l priva de la paraulota, la blasfèmia i el sexe explícit. Però el cert
és que Pepe assegura que és universitari, que viurà a la ciutat nou mesos, que des d'aquest
campament saltarà de liana a liana i de país a país.
La telefonada té una raó. Júlia Otero havia explicat a la ràdio que Rubianes no actuaria aquest hivern
a Barcelona perquè tenia feina a Nairobi com a guia per a turistes. Otero parlava de la felicitat, de com
s'ha de seguir l'impuls i que Pepe es trobava en el venturós trànsit. Va ser un malentès. Rubianes li
havia dit a Otero que guiaria els amics que el visitessin en el retir frondós i que a vegades ajudava un
col.lega, propietari d'una agència turística en aquesta ciutat kenyana (d'aquí la confusió). Pepe, sense
matxet, li desembarassava la paperassa, que també és una selva.
Encara que no tot està perdut per als fans del monologuista. Un dia, Pepe imitava el parlar local mentre
prenia una cervesa. Per casualitat, el xou va atraure un empresari, que li va oferir treballar en un
cabaret. O potser això ha estat també un altre malentès.
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