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Les  nits  de  diumenge  acostumen  a  dependre  d’un 
director de cinema. Sempre i quan et quedis a casa, això 
sí. Resulta l’escapatòria amb més probabilitats d’èxit a la 
insuportable sensació que defineix els diumenges. 
Però aquella nit de diumenge em deparava un sopar. La 
trobada consistia en gent que es detestava mútuament. 
La invitació havia arribat a bord d’una limusina d’on havia 
baixat un home molt baixet, calb, amb cara de president 
de govern d’algun país oriental, que em va disparar amb 
una pistola d’aigua quan sortia del meu portal. Després, 
tot cortesament, em va oferir la meva pròpia fotografia de 
carnet a mida dina 4 i em va suggerir una propina de cinc 
euros, una petició a la qual vaig accedir de molt bon grat. 
L’home  va  marxar  mentre  jo  mirava  el  dors  de  la 
fotografia,  on  hi  havia  escrit  amb  un  verd  brillant 
purpurina:
‘Queda vostè convidat el proper diumenge al sopar dels 
moderns. Vesteixi’s com un súper heroi. Gràcies. PD: en 
cas  de  no  assistir  al  sopar,  li  enviarem un  exercit  de 
hooligans anglesos a casa.’
Després  de  buscar  l’atrezzo propi  d’un  súper  heroi  a 
pel·lícules,  diccionaris,  enciclopèdies  i  al  Google,  vaig 
salvar del meu modest fons d’armari unes malles negres 
de  quan  vaig  fer  de  diable  a  la  representació  dels 
pastorets,  una  samarreta  tèrmica  d’aquelles  que  van 
arrapades al cos i uns calçotets estampats d’encenedors 
encesos. Finalment, vaig prendre-li prestat un mocador a 
ma mare per improvisar la innegociable capa.
La Marta no podia conviure més d’un minut amb els seus 
nervis en aquell ascensor. A mesura que transcorrien els 
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segons, aquell diminut espai exercia de sauna sobre el 
seu estat d’ànim, que s’anava deprimint fins a quedar-se 
esquelètic. En pocs instants, l’ascensor la descendiria a 
l’escenari de la vida real, on es prenen decisions reals. I 
la  Marta  sempre  havia  pensat  que  les  decisions  més 
encertades són les que fan més mal.
Era el dia de la seva boda. S’havia llevat aviat, prop de 
les  nou.  El  perruquer  no  havia  trigat  a  arribar.  El 
perruquer  li  havia  dit  a  la  Marta  que  pentinar-la  just 
abans  de  la  boda  era  com  jugar  la  final  de  la  Copa 
d’Europa.  El  perruquer  també li  havia  explicat  que  ell 
s’havia casat dues vegades. La primera, amb una clienta 
que es canviava cada setmana el color del cabell nomes 
per  veure’l,  tot  i  que la  relació  va  deixar  de  funcionar 
quan ja no quedaven ni  matisos ni  colors.  La segona, 
amb un dona gran, clienta assídua. El perruquer es va 
enamorar d’ella una tarda d’hivern plujosa, quan la dona 
gran es va plantar davant la porta de la perruqueria i li va 
dir:  ‘nomes  tu  em  pots  salvar  de  la  pluja.  Els  meus 
cabells  depenen  de  tu’.  Però  la  relació  depenia  de  la 
meteorologia i el matrimoni es va anar fonent sota el sol. 
Així que finalment el perruquer va decidir viure la resta 
de  la  seva  vida  amb  la  seva  gosseta,  un  cadellet 
rottweiler  de  dos metres  d’altura.  Tot  i  que  no s’hi  va 
casar,  la considerava la criatura més fidel  i  estable de 
totes les perruqueries de la terra.
Un cop pentinada, la Marta es va vestir ràpidament i va 
estar exactament una hora davant el mirall. Anant, venint 
i  girant  amb  aquell  vestit  que  havia  substituït  una 
setmana abans al que inicialment havia triat pel dia de la 
seva boda.
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Tothom esperava dins l’església. El mossèn; amics de la 
família; coneguts de la família; dones, homes i fills dels 
coneguts de la família; el nuvi, i jo.
La Marta va recórrer el carrer central de l’església. Els 
convidats la miraven com un pres sortint de la presó. Ella 
es  sentia  com  si  estigues  fumant  embotida  dins  d’un 
vestit d’astronauta.
Les seves paraules eren udols descodificats.
-  No em puc casar.
Va donar mitja volta i vam marxar junts.
I  mentre  marxàvem,  la  Marta  pensava  que  si  hagués 
conegut al nuvi ahir viurien junts per sempre.
La  Marta  i  jo,  vestits  sense  infringir  les  normes  de  la 
invitació, ens vam plantar al sopar. Ens va costar trobar 
la casa perquè al barri on estava ubicada hi havia festa 
major i els carrers estaven tallats. Hi havia concerts per 
tot  arreu.  En  un  escenari,  un  home s’anava  tallant  la 
seva  llarga  barba  i  parlava  com  si  fos  Dalí:  ´art!,  
emotion!,  profondeur!´  i  el  públic  sospirava  com  si 
s’hagués enamorat d’un delinqüent.
La casa on es celebrava el sopar era una columna jònica 
blanca gegant. Estava il·luminada per quatre grans focus 
situats sota terra, entre una gespa tan ben rasurada que 
els  cucs  no  podien  sortir  a  la  superfície  perquè  es 
punxaven. De la part superior, just on residia el capitell, 
sortien projectades llums liles, vermelles i taronges, com 
si es tractés d’una discoteca. Una combinació cromàtica 
poc canònica.
L’home calb, baixet, amb cara de president d’algun país 
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oriental  vigilava  la  porta.  Creuava  els  braços  com  un 
goril·la. El seu somriure era un disc dur on guardava un 
elenc  d’expressions  mafioses.  Amb  veu  greu  ens  va 
exigir  educadament  deu  euros  que  va  bescanviar  per 
deu tiquets grocs, greixosos, de l’estil dels autos de xoc 
de les fires de festa major, on en cada un d’ells havia 
escrit amb relleu ‘1 pesseta’. Llavors vaig pensar que el 
sopar també tenia matisos de vintage.
La primera habitació en trobar a dins de l’edifici era un 
menjador  molt  estrany.  Un  televisor,  mobles  de  fusta, 
fotografies,  un  sofà  biplaça  i  un  sofà  individual. 
Seguidament,  una  rampa  vermella  amb  un  relleu  de 
vellut i  bores daurades ens va conduir a una terrassa. 
Allà estaven tots els súper herois. Tots amb disfresses 
abstractes, com la Marta i  jo, excepte un noi que duia 
una samarreta del Barça amb el nom de ‘Messi’ inscrit a 
l’esquena.
Una noia amb una cabellera negra que li  cobria tot  el 
rostre, com la nena de ‘The Ring’, ens va venir a rebre. 
Vam intuir  que somreia.  Ens va  convidar  als  dos a la 
cantonada sud de la llarga taula. Els quatre o cinc súper 
herois  més  propers  a  nosaltres  ens  van  mirar  mentre 
menjaven,  excepte  el  noi  amb  aparells  bucals  que 
quedava a la meva dreta. Semblava que masteguessin el 
seu estat d’ànim.
El noi de la meva dreta duia una perruca afro negra, una 
samarreta blanca amb un quadrat negre i uns pantalons 
estrets. Vaig sentir inquietud per la seva disfressa.
-  M’agrada  la  teva  disfressa.  Quin  súper  heroi 
representes?
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Seguia  menjant  mentre  mirava  les  torrades  de  paté. 
Unes en forma d’estrella, altres de llaç, de dit, de planeta 
saturn...
- No vaig disfressat. No sé on et penses que estàs.
I llavors vaig entendre-ho tot.
En Miquel estava cansat. No tenia ni gana. Va treure una 
pizza  del  congelador  i  gairebé  se  li  torra  al  forn.  Al 
televisor apareixia una dona amb tres ulls que cridava i 
escopia i de cop i volta mirava a la càmera i tot seguit 
s’aixecava i parlava un idioma estrany. Llavors el públic 
aplaudia i la dona dels tres ulls repetia una i una altra 
vegada el seus moviments i crits.
Va sonar el timbre de la casa. En obrir la porta, en Miquel 
va  veure  tot  el  carrer  ple  d’individus  amb  bufandes, 
banderes  i  samarretes  de  colors.  Tot  i  la  multitud,  no 
semblava  que  cap  d’ells  pesés  menys  de  tres-cents 
kilograms. Romanien tots callats. Era com un minut de 
silenci.  Un  silenci  que  va  resultar  fictici  quan  tots  els 
homes van arrancar al uníson en càntics en anglès on 
apareixia  el  nom  de  ‘Miquel’.  En  Miquel  no  sabia  si 
l’insultaven o l’aclamaven, però es sentia com si tots els 
telenotícies del món parlessin d’ell.
Entre uns cinc homes van aixecar el Miquel i com si es 
tractés  d’una  estrella  de  rock  el  seu  cos  va  ser 
transportat per sobre de tota la massa per mans. Mans 
grans i mans gegants, mans verdes i tentacles taronges. 
Es sentia com un perdedor aclamat.
La única cosa que sabia amb certesa en Miquel és que 
els  perdedors  no  pensen  en  el  demà  i  que  els 
guanyadors no saben quin gust  te  el  triomf fins el  dia 

6



després.
I tot perquè havia decidit casar-se.
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