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Quan vaig descobrir que tenia algun tipus de poder no 
em vaig sorprendre gaire. Sí que és veritat que semblava 
estrany. La gent “normal” i quan dic normal ho dic només 
per diferenciar-la de mi, descobreix que té poders quan 
encara és un nen o una nena però jo acabo de complir 
els trenta, així que d’infant ja no en tinc gaire. Bé, com us 
anava dient,  no em vaig sorprendre gaire.  Acabava de 
perdre els meus pares en un terrible accident de cotxe i 
la meva vida havia sofert un gir de cent vuitanta graus. 
Tenint en compte que era fill únic i que encara vivia amb 
ells,  no  és  d’estranyar  que  encara,  després  de  tres 
mesos, em trobés trasbalsat.  D’altra banda jo sempre 
havia cregut que la meva mare tenia algun poder estrany 
ja que sempre aconseguia saber què havia fet i amb qui 
havia  estat  i  tot  i  que  això,de  vegades,  és  bastant 
habitual en les mares, en la meva prenia un caire d’allò 
més exagerat.  Tant se val! Ara ja no podria preguntar-li 
com s’ho feia però està clar que tampoc no devien ser 
uns  poders  d’allò  més  potents  perquè  si  no  l’haurien 
deslliurat a ella i al pare del fatídic accident que van patir 
sense tenir cap culpa quan un conductor que havia begut 
més del compte se’ls va tirar a sobre. I, malauradament 
no havia estat així. 
Bé, com us deia al principi, que encara aconseguiré que 
perdeu el fil  de la meva història, vaig descobrir que jo 
tenia algun poder. Era un matí de tardor com qualsevol 
altre.  Jo  em  dirigia  amb  el  tren  cap  a  l’escola  on 
imparteixo  classes  a  uns  marrecs  de  set  anys  tan 
simpàtics  com  trapelles.  Anava  tan  adormit  com  de 
costum als matins per culpa d’aquest terrible vici de les 
xarxes socials que no em deixa anar a dormir ni un sol 
dia a una hora decent. Ja m’enrotllo un altre cop!Anem al 
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gra.  Jo  anava  mig  adormit  quan  van  pujar  dos 
adolescents  amb  una  música  màquina  a  tota  pastilla. 
Vaig obrir un ull i me’ls vaig mirar malament però ells ni 
tants sols es van adonar. Llavors vaig obrir també l’altre 
ull i vaig projectar la meva vista irada cap al seu mòbil 
que va deixar de funcionar al  moment.  Jo mateix vaig 
quedar astorat del que acabava de passar i  quan vaig 
baixar a la meva estació al cap de cinc minuts els pobres 
nois encara donaven voltes a l’aparell intentant esbrinar 
què caram li havia passat. 
Podria  haver  pensat  que  tot  havia  estat  una  simple 
casualitat  i  que l’aparell,  per alguna raó que desconec 
havia deixat de funcionar en aquell moment i prou, si no 
fos perquè en el  breu camí de l’estació a l’escola una 
dona amb un nen petit de la mà va llençar a terra just al 
meu davant  el  paper  de la  pasta  que li  oferia  al  nen. 
Sempre m’han vingut ganes de ficar-me amb la gent que 
creu que els altres ja recolliran la seva brutícia perquè 
ells estan per sobre de tot i de tothom i aquesta a més el 
que llençava era el paper d’una pasta que li oferia a un 
nen més aviat grassonet que de ben segur en el  futur 
seria un candidat més que excel·lent a tenir el colesterol i 
els triglicèrids pels núvols. Em vaig evitar la bronca, en el 
fons  sóc  massa  tímid  i  pensar  que  algú  se’m  pugui 
rebotar  em  fa  sentir  la  persona  més  ridícula  i  petita 
d’aquest  món.  Només vaig  mirar  la  dona i  després el 
paper que va voletejar una mica empès pel vent i va anar 
a  parar  al  seu  davant.  Com  el  paper  era  més  aviat 
plastificat  i  la  dona  duia  uns  talons  considerables,  en 
trepitjar-lo,  la  imprudent  mare  va  patinar  i  va  anar  a 
espetegar just  al  davant d’un xicot musculat que la va 
collir de terra tot preguntant-li si s’havia fet mal. Per sort 
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no se n’havia fet, tot i que la cara de ridícul que posava 
en intentar espolsar-se la faldilla i posar-la de nou a lloc 
no li  desitjo a ningú.  El   nen lluny d’espantar-se se la 
mirava encuriosit i es mirava el noi fent anar la vista de 
l’un  a  l’altre  amb  cara  de  diversió  mentre  li  donava 
l’última  mossegada  a  la  pasta  que  havia  devorat  en 
menys d’un minut. 
La  cosa  no  va  quedar  aquí.  Durant  el  matí  els  meus 
estimats alumnes em van fer oblidar els incidents. Ningú 
millor que ells per xuclar-te el temps i no deixar ni el més 
mínim  segon  per  a  la   teva  intimitat.  Al  migdia  vaig 
refusar d’anar a dinar amb alguns dels meus companys. 
No tenia ganes de parlar, em venia de gust està sol, així 
que em vaig dirigir a un petit restaurant que havien obert 
fa poc, d’aquells funcionals amb un menú de baix cost i 
unes cambreres jovenetes que semblen totes iguals.  A 
mi però, em va tocar la que no havia dormit bé aquella nit 
o vés a saber què li  devia passar però des del primer 
moment en va bordar, més que parlar i em va tirar amb 
males maneres el pa gairebé a sobre. Cada vegada que 
necessitava quelcom trigava una eternitat a venir i quan 
ho  feia  posava  una  cara  d’ofesa  que  et  dissuadia 
ràpidament del que fos que li volguessis demanar. Quan 
la vaig veure venir cap a mi amb les meves postres, un 
flam  amb  nata  que  ni  tant  sols  sabia  perquè  l’havia 
demanat -  que a mi la nata no em causa cap emoció 
especial-  no em vaig poder resistir.  No sé si  va ser la 
cara de fàstic de la noieta o la possibilitat que el  flam 
m’anés a parar per sobre i hagués de tornar a classe fet 
un cromo, el cas és que quan la vaig veure venir vaig 
llançar la meva mirada irada sobre ella i la pobra xicota 
va ensopegar i el plat que duia amb desgana va anar a 
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parar a sobre d’un home gran amb pinta de males puces 
que es  va  posar  com una fera i  va  haver  de  sortir  la 
mestressa a calmar-lo.
A aquests episodis en van seguir molts més la qual cosa 
em va fer creure que jo era algú important i que a partir 
d’aquell moment res ni ningú podrien destorbar la meva 
vida.  En  aquell  moment  desconeixia  que  sota  cap 
concepte s’ha d’abusar mai de res, ni els meus pares ni 
els meus mestres em van explicar mai el conte aquell de 
la  Gallina dels ous d’or que he descobert fa uns dies a 
Internet i que possiblement m’hagués estat útil haver-lo 
sentit de petit. El cas és que cada vegada em vaig anar 
creixent més i vaig exigir –los a ells, als meus flamants 
poders, coses més i més importants, fins i tot vaig arribar 
a creure que li podria treure la xicota al meu amic, que 
està  d’allò  més  bona  la  noia  i  ja  me  la  imaginava  jo 
petonejant-me i declarant-me el seu amor d’amagotis del 
pobre noi.
No, no va ser així, ni molt menys. Quan vaig tensar la 
corda d’aquella manera els meus hipotètics poders van 
deixar de funcionar i no només amb les coses importants 
–on no han funcionat mai– sinó també en aquells petits 
detalls que em feien la vida una mica més agradable. 
Res, es va acabar. 
Ara em costa més que mai empassar-me la música que 
jo no he triat als transports públics, callar-me quan algú 
embruta allò que és de tots o suportar els mals humors 
que projecten sobre tu algunes persones amargades de 
la vida però en canvi alguna vegada m’he atrevit  a fer 
allò que fins ara mai no vaig gosar: plantar-los cara. I he 
observat, astorat que lluny de contestar-me la majoria de 
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les vegades es disculpen i fins i tot alguns es posen un 
xic vermells. Vaja que he après a defensar-me jo solet, 
que ja anava sent hora, que ja tinc una edat i tot això que 
sempre em deien a casa.  I sabeu què? Ara em sento 
més segur de mi mateix. Des de que he deixat enrere la 
meva timidesa sóc un altre home. La setmana passada 
fins i tot vaig lligar quan li vaig dir a una noia al tren que 
fes el favor de treure els peus del seient, que no estava 
fet  pels  peus  sinó  pels  culs  –  això  últim  m’ho  vaig 
estalviar. Una altra xicota morena, jove i força atractiva 
que anava llegint al seient del costat em va donar la raó i 
a  partir  d’aquí  vam anar  parlant  tot  el  camí  fins a  la 
nostra estació de destí que, casualment era la mateixa. 
Abans d’acomiadar-nos ens vam donar els mòbils i  els 
Facebooks i ja hem quedat un parell de vegades. Crec 
que  és  la  dona  de  la  meva  vida.  A la  meva  mare  li 
agradaria molt, estic segur. I ja que parlo d’ella us diré 
que  mentre  posava  ordre  a  les  que  havien  estat  les 
seves coses, tasca que em va costar molt de fer, vaig 
descobrir el seu diari íntim. No em vaig poder estar de 
llegir-lo i  el  que vaig veure em va deixar glaçat.  Sí,  la 
meva mare tenia poders, uns poders minsos com els que 
jo havia tingut però poders al cap i a la fi. Ho deia al seu 
diari. Pel que es veu els seus consistien en saber quan la 
gent mentia o quan deia la veritat. I no sé si li van durar 
per sempre o només un temps com a mi. És igual jo ja 
ho sabia, això. Potser saber-ho també forma part de la 
meva  intuïció  anormal.  Potser  mentre  escric  això 
m’adono que hi ha en mi alguna cosa especial ja que ara 
mateix estic veient com la meva flamant xicota pensa en 
mi i .... sona el mòbil, és ella! Increïble, ho sabia, sóc un 
crac, sóc feliç.
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