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“Si no fos que he d'amagar els meus superpoders per no 
revelar  la  meva  veritable  identitat  a  la  gent  normal  i 
corrent,  ara  mateix  aniria  volant  i  llestos!”.  En  Jan  es 
repetia  aquesta  frase  una  i  altra  vegada  sempre  que 
arribava tard a la feina, és a dir sempre que havia dormit 
poc perquè a la nit anterior havia tingut gresca al sortir a 
posar  ordre  a  l'agitada  vida  nocturna  barcelonina  o  a 
netejar els carrers de la ciutat de l'escòria de drogates i 
delinqüents que l'embrutien, cosa que passava dia sí dia 
també. Els lúgubres i estrets carrerons del barri gòtic de 
la ciutat no haurien de servir de recer per a les iaies que 
surten tard dels casinos ni per a les jovenetes que tornen 
de la discoteca a plena matinada.
I  és  que  aquella  nit  havia  estat  força  dura:  bandes, 
facinerosos, ganivetades i alguna bala perduda. En Jan 
s'havia  hagut  d'enfrontar  a  borratxos  panxuts  que, 
ampolla trencada en mà, maldaven per fer-se un lloc en 
l'escala  de  poder  de  les  màfies  urbanes  de  la  droga 
(“Barcelona  és  bona  si  la  bossa  sona”,  diuen);  havia 
hagut de salvar una parella d'un bandit que volia quedar-
se amb els seus nobles estalvis, criminal aquest que va 
resultar ser tot un expert en el domini de les navalles de 
mig metre i en el control d'una bona colla d'arts marcials; 
hores més tard, deixats uns quants cadàvers al seu pas, 
en Jan havia hagut de perseguir per tot el clavegueram 
de la  ciutat  comtal  un pobre  desgraciat  que planejava 
intoxicar les aigües amb un producte químic d'elaboració 
casolana.
Però no només de xacra social estaven compostos els 
seus enemics; a més del  lumpen i  dels  psicòpates en 
Jan  havia  de  fer  front  de  tant  en  tant  a  monstres 
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aterradors,  autèntica  expressió  de  la  degeneració 
humana  i  de  l'avenç  científic  descontrolat.  Quan 
apareixia  una  d'aquestes  aberracions  biològiques  el 
pànic s'escampava arreu i Barcelona i tota la seva àrea 
metropolitana  esdevenien  un  caos  absolut  de  cotxes, 
accidents,  altercats  i  violència;  la  llei  del  més  fort 
s'imposava fins al punt que ni un malalt trobava refugi als 
hospitals. És per això que, a l'entrada d'un monstre en 
escena,  calia  eliminar-lo  com  abans  millor.  Tot  i  que 
aquests  casos  eren  els  que  més  popularitat  entre  la 
població atorgaven a en Jan,  ell  sabia molt  bé que la 
feina ben feta és la que es fa dia a dia: la purga constant 
dels barris baixos de la ciutat.
En Jan  duia  una  doble  vida:  una de  normal  i  una  de 
secreta.  La  gent  coneixia  i  respectava  aquell  justicier 
emmascarat que es feia dir Robin dels Estels, alguns fins 
i tot l'admiraven i els més freaks l'idolatraven i l'imitaven. 
Sempre  que  actuava  tingueu  per  segur  que  alguna 
càmera el captava i l'endemà la seva foto era portada de 
tots els diaris i els seus vídeos corrien com llebres pels 
canals de notícies i per les xarxes socials d'Internet. Però 
mai ningú hauria dit que l'Heroi per excel·lència fos un 
ciutadà simple i anònim com en Jan; ell era molt cautelós 
a l'hora de preservar el seu aspecte i la seva identitat, 
sabia que aquesta era la clau de l'èxit. Per aquesta raó 
havia  dissenyat  una disfressa  que l'identifiqués com a 
superhome i que, alhora, cobrís el seu cos. El vestit tenia 
tot  el  que  es  pot  esperar  de  la  vestimenta  d'un  bon 
superheroi: màscara imponent amb visor computacional, 
capa,  una  samarreta  estreta  i  cenyida  al  cos  amb un 
emblema al  pit  (inventat  per  ell  en  una nit  d'insomni), 
guants,  botes,  algun enginy tècnic  per  si  li  feia  falta  i 
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calçotets per sobre dels pantalons. Tot prou colorit com 
per fer-se notar d'una hora lluny, tot prou ridícul com per 
indicar solteria i solitud.
Sortir de nit per defensar el bé li era molt més fàcil que 
fer-ho de dia.  Es posava la disfressa tranquil·lament a 
casa i sortia volant per la finestra; com que vivia en un 
pis d'un bloc molt alt i com que la foscor de la nit impedia 
la  visió,  mai  el  veia  ningú.  Però  de  dia  la  cosa  es 
complicava: què havia de fer si, enmig d'una reunió, en 
una cita amb una noia o de camí cap a casa, sentia la 
crida de la justícia perquè en algun lloc recòndit  de la 
ciutat s'havia iniciat una persecució de cotxes o perquè 
dos gàngsters rivals s'havien llançat a un tiroteig a vida o 
mort? Imitant un reconegut superhome americà va optar 
per portar sempre la disfressa a sobre i, en cas de perill 
o  necessitat,  posar-se-la  d'amagat  en  una  telecabina; 
però els  temps canvien i  els  telèfons mòbils  feia  anys 
que havien acabat  amb aquestes casetes  metàl·liques 
que, anys enrere, eren símbol de la vida urbana. Com 
que no trobava cap amagatall  que fos del seu gust va 
decidir que no es casaria amb res i que quan necessités 
treure  el  seu  Robin  dels  Estels  interior  ho  faria  en  el 
primer lloc segur que trobés (una estació de metro, una 
boca de claveguera, uns lavabos públics, etc.).
D'on li venia el seu poder era un tema que ni ell mateix 
tenia  clar.  El  més  probable  és  que,  essent  ell  petit  i 
inconscient, quedés exposat massa estona a un camp de 
radiació  nuclear  en  una  excursió  que  va  fer  amb  el 
col·legi  a  la  central  d'Ascó.  Però  com  que  acceptar 
aquest  principi  mutant  era  igualar-se  amb  la  colla  de 
bèsties que de tant en tant combatia, ell preferia pensar 
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que  era  extraordinari  de  naixement.  El  cert  és  que  la 
resta de nens que eren amb ell en aquella sortida escolar 
van morir de càncer o van retrobar-se amb en Jan, de 
grans i sense que cap dels dos ho sabés, en forma de 
feres salvatges àvides de sang. La qüestió és que en Jan 
disposava  d'una  força  descomunal  i  d'una  velocitat 
excepcional,  a  més  de  que  gaudia  d'una  intel·ligència 
suprema; però no acabaven aquí els seus poders: podia 
volar,  llançar  raigs  d'energia  per  les mans i  flaixos  de 
llum pels ulls, moure coses amb la força suggestiva de la 
ment,  travessar  murs...  De  fet  s'havia  passat  la  vida 
aprenent tècniques noves.
“Si pogués fer ús de la meva hipervelocitat, arribaria a 
l'oficina en un tres i  no res!”,  es compadia en Jan de 
camí del seu lloc de treball. Havia estudiat periodisme, 
esforçant-se en mantenir  el  seu nivell  d'intel·ligència a 
l'alçada del de la resta d'alumnes, i, en acabar la carrera, 
havia trobat una feina com a redactor a La Vanguardia. 
No feia reportatges ni cobria grans esdeveniments, que 
és el que a ell  li  agradaria arribar a fer algun dia, sinó 
que es dedicava a escriure batalletes a les pàgines que 
servien  d'anecdotari.  De  totes  formes  aquesta  era  la 
millor  situació  que  podia  desitjar,  pel  contrari  podria 
aixecar suspicàcies: tenia un sou assegurat, cosa gens 
menyspreable en la ciutat del campi qui pugui, i passava 
bastant  desapercebut.  La  bruta  i  fumejant  Barcelona 
sempre tenia una massa ingent de mediocres a l'aguait 
disposada a assenyalar a la primera de canvi els seus 
genis i visionaris.
Al tombar Villarroel cap a la Diagonal en Jan va badallar. 
Però el que podria haver estat un simple i plàcid badall 
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es va veure interromput de cop pel seu instint de perill 
que l'avisava: “merda, no he fet el dossier dels collons!”, 
va exclamar per si mateix mentre tancava la boca. I és 
que realment feia dues setmanes que havia d'entregar 
redactat un recull  d'esdeveniments culturals succeïts el 
mes  anterior  a  Barcelona;  però  més  que  no  haver-lo 
començat a escriure, encara ni tan sols havia iniciat la 
cerca i recopilació del que fos digne d'esment. Què en 
sabia ell de teatres, cines i concerts si es passava tot el 
dia amunt i avall fent complir la Llei? El Redactor en Cap 
de la seva secció li havia donat, entre crits i gesticulació 
autoritària un pèl forçada, un ultimàtum: “o m'entregues 
el  coi  de  treball  aquest  divendres  o  ja  et  pots  estar 
buscant  una nova poltrona on assentar  el  teu fastigós 
cul!”.
Sense temps per elaborar el dossier, sense poder fer ús 
de la seva ment superior, sense adonar-se'n en Jan ja 
havia  travessat  la  porta  d'entrada  i  estava  a  punt  de 
saludar amb un discret i sobri “bon dia” la recepcionista; 
però aquesta va tallar en sec les seves intencions: “el 
Senyor Gordon l'espera al seu despatx” i aixecant la vista 
per  sobre  de les  ulleres  de pasta  de color  vermell  va 
continuar amb veu de nena repel·lent: “pel teu bé espero 
que portis el dossier dins d'aquesta maleta”. En Jan li va 
fer una ganyota entre el riure i l'expectativa i va continuar 
el seu camí fins a l'ascensor.
La  trajectòria  ascendent  de  l'aparell  que  l'havia  de 
remuntar  fins el  quinzè pis se li  va fer eterna, a  cada 
planta es parava i el continu entrar i sortir de gent se li 
feia pesat; tothom parlava de coses supèrflues (que si el 
temps, que si el futbol), excepte un parell d'homes que 
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comentaven  l'activitat  recent  de  l'Heroi  de  la  ciutat: 
“doncs  jo  què  vols  que  et  digui,  això  de  fotre's  una 
màscara, prendre's la justícia per propi compte i anar pel 
món  repartint  pinyes  no  ho  trobo  gaire  bé”,  “home, 
almenys està acabant amb els malfactors”. “Bla, bla, bla, 
bla.  Colla de desagraïts!  Els salvo la pell  i  encara em 
critiquen!”,  pensava  en  Jan.  Al  desè  pis  va  pujar  un 
company seu i, al veure'l,  es va dirigir  cap a ell  i  li  va 
comentar que en Gordon feia estona que el buscava i 
que estava bastant enfadat.
Les portes de l'ascensor es van obrir i en Jan va sortir en 
direcció al despatx del Redactor en Cap. A l'arribar-hi va 
trucar  a  la  porta  amb  els  artells  de  la  mà  dreta  i  va 
esperar la contestació. “Més et val que siguis en Jan!”. 
En Jan va obrir la porta, va entrar a poc a poc, capcot, i 
es va plantar just davant de la taula fregant-se les mans i 
amb  cara  d'entonar  una  disculpa.  “Ets  tan  pallús  que 
amb la cara que fas ja he endevinat que no portes el 
dossier”, va dir en Gordon amb posat d'autosuficiència, 
un  colze  a  la  taula,  un  braç  al  respatller  i  somriure 
burleta. “Perdoni Senyor Gordon, però és que jo aquests 
dies...”, en Gordon el va interrompre cridant: “les excuses 
no  em  valen,  t'ho  vaig  advertir:  estàs  despatxat!”.  Va 
cridar  tan  fort  que  totes  les  persones  que  estaven 
treballant  a  les  sales  del  costat  ho  van  sentir  i  van 
començar a apropar-se al despatx del cap per xafardejar. 
“Li prometo que no tornarà a passar; si em deixa aquest 
cap de setmana de marge,  dilluns  sens falta  tindrà  el 
dossier fet”.  En Gordon va tornar  a cridar,  aquest  cop 
amb  moviments  espasmòdics  del  cap  inclosos: 
“despatxat, acomiadat, destituït, a la puta calle!”.
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A en  Jan  li  va  pujar  la  mosca  al  nas.  Tots  els  seus 
companys ja feien pinya a la porta del despatx;  tenien 
curiositat  per  presenciar  la  reacció  d'aquell  home  tan 
diplomàtic el  qual, malgrat ser una mica despistat, tots 
veien com un tros de pa. En Jan, enfurismat com una 
mala cosa, va sortir del despatx: a través de la paret.
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