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Els de quart han organitzat
una festa de disfresses i els
maleïts no se la volen perdre,
però hi ha una condició: han
d’anar en parella! Com s’ho
faran en Lluc, en Nil i en
Marc per trobar una nòvia
en una setmana si no ho han
aconseguit en dotze anys?
Sembla una missió impossible...
Esperem que en Marcpower
els doni un cop de mà!

BUSCA LES TIRES CÒMIQUES D’EN MARCPOWER,
EL NOSTRE SUPERHEROI!

www.elclubdelsmaleits.cat
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M’acabo de carregar l’últim zombi i la noia em
mira amb cara d’araetfaréunpetódecargol. I just en
aquest moment un soroll amenaça d’aturar el que
vol fer la noia. Em pregunto si el soroll ve del zombi... I no! Busco d’on pot venir aquest soroll insistent que no para. De sobte, em desperto per culpa
d’una llum encegadora que m’enlluerna i, sobretot,
per culpa d’una veu femenina que crida a tot decibel:
—Microbiiii! T’has adormit i els teus amics ja
són aquí!
Tardo uns segons a entendre què està passant.
Obro els ulls, connecto les neurones i el meu cervell
comença a processar tota la informació a una velocitat de vertigen: la veu femenina és de la Carlota, la
meva germana. Els meus amics són en Lluc i en Nil
i m’esperen perquè avui és dilluns i tenim classe. I el
13
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maleït soroll que no parava de brunzir dins del somni era el despertador. Ha fallat i m’he adormit! O
potser no, potser vaig fallar jo, programant l’alarma
per massa tard. Conclusió: faig tard!
Em llevo d’una revolada i, cinc minuts després,
ja estic sortint per la porta.
—T’has tornat a adormir —diu en Nil, i, assenyalant-me les vambes, afegeix—: Cauràs.
M’ajupo per cordar-me els cordons mentre quequejo una disculpa pel meu enèsim retard.
—I pentina’t, que fas una fila... —diu en Lluc
com si fos la meva mare.
—Doncs tu vas tacat —li responc malhumorat i
sense mirar-me’l.
—Sí? —em pregunta sorprès buscant-se la taca
per la samarreta—. Ostres, tens raó... No sé ni com
me l’he feta.
14
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Sense perdre més temps, engeguem a caminar
en direcció a l’institut. Ho fem en silenci, perquè a
les set i trenta-nou del matí no hi ha gaires ganes de
xerrar. Quan ja estem a punt d’arribar, en Nil ens
crida l’atenció.
—Ei, mireu! La Nora i la seva amiga.
—On són? —pregunto nerviós, i m’estiro la samarreta perquè no es noti que està arrugada.
—Allà —diu en Lluc assenyalant les noies a la
vora d’un fanal, entre cotxes—. Què deuen estar
fent?
—Acostem-nos-hi i els ho preguntem —diu en
Nil, i, mentre avança cap a elles, afegeix—: La Nora
em cau bé.

15
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—No, espera —dic, i, fingint desinterès, suggereixo—: Passem d’elles i anem-nos-en cap a classe,
que no vull arribar tard.
—Però —diu en Lluc mirant el rellotge—, no
ens vindrà de dos minuts, ara, després d’haver-te estat esperant a tu.
—Bé, sí —balbucejo, enxampat—. És que no les
vull saludar.
—Per què? —pregunta en Nil, sorprès.
—Perquè... —I em quedo tallat perquè no sé què
dir.
—Ei, nois! Esteu molt sords —diu la Nora somrient, i s’acosta cap a nosaltres acompanyada de la
seva amiga—. No us heu adonat que us estem cridant?

16
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Doncs, no. No ens n’havíem adonat, tan ficats
com estàvem en la nostra conversa. I m’hauria estimat
més que ella tampoc no s’hagués fixat en nosaltres...
En Nil obre la boca i jo penso: «Ai, ai; ara va i els
xerra la nostra conversa». Però en Lluc se li avança
i pregunta:
—Què estàveu fent?
—Enganxem cartells de
la festa de disfresses que
fan divendres els de quart
—respon l’altra noia.
—La fan per recollir diners per al viatge de fi de
curs —diu la Nora, i, amb
un somriure misteriós i picant-nos l’ullet, afegeix—:
Però per participar-hi hi
ha una condició.
—Quina? —pregunta en Lluc en nom de tots.
—Anar-hi en parella —respon la Nora, i, mirant-me fixament, em pregunta—: Vindreu, oi?
Els Maleïts ens mirem els uns als altres, i, sense
badar boca, tots tres ja sabem què estem pensant.
No us penseu que tenim telepatia, només és que ens
coneixem molt bé. En Lluc i jo estem buscant una
resposta adient per no dir la veritat. En canvi, en
17
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Nil està a punt d’obrir la boca i deixar-la anar sense
complexos. I la veritat és que no hi podem anar perquè som tres pringats sense parella.
Està clar que cal una intervenció immediata, així
que li clavo un cop de colze a en Nil perquè no parli i, amb tota la seguretat del món que sóc capaç
d’aparentar, dic:
—Oi tant que vindrem!
—Genial, serà superdivertida —diu la Nora amb
un somriure captivador.
No sóc capaç de deixar de mirar-la, però noto
com els Maleïts em claven els ulls buscant una explicació raonable a la meva afirmació contundent. Em
sap greu, però ara mateix no la tinc. Només sé que
em moro de ganes d’anar a aquesta festa i que hi
anirem. Ja se’ns acudirà la manera.

18
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La Nora se m’acosta, m’assenyala el coll i rient
diu:
—Faràs que plogui.
No entenc què vol dir però el que està clar és que
tenir-la tan a prop em posa nerviós i fa que se m’acceleri la respiració a mil
per hora. Miro cap al cel i
veig que fa un sol espatarrant. Faig treballar les
neurones a tota metxa i
trobo una resposta superenginyosa:
—Sí, és que tinc poders
—responc fanfarró, però
somrient com un babau.
—Sí, ja ho veig ja...
—diu la Nora rient. Aleshores, amb la veu estrafeta i molt greu, afegeix—:
Tens el superpoder de posar-te la samarreta del revés.
Ella es peta de riure mentre jo abaixo la mirada,
descobreixo l’etiqueta per fora i sento que acabo de
quedar com un autèntic imbècil que no sap ni vestir-se. No sé què dir, així que opto per somriure com
un tòtil. Per sort, la seva amiga intervé:
—Ens ajudeu a penjar-los? —diu oferint-nos uns
quants cartells.
19
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En Lluc i en Nil assenteixen i n’agafen una bona
pila. Jo preferiria guillar, però no em queda altre
remei que fer el mateix que els meus amics, que ja
s’han posat a treballar.
Després de l’incident de l’etiqueta, em sento tan
ridícul que no goso mirar la Nora. Dono l’ordre als
meus ulls: «Res de miradetes». Però, no sé com ni
per què, passen de mi i l’acabo mirant de reüll. La
Nora m’enxampa, em somriu —crec que per compromís— i jo em moro de vergonya. Ara, a part d’un
imbècil que no sap vestir-se, pensarà que també sóc
un assetjador visual. Noto que m’estic posant vermell
i, abans que ningú no se n’adoni, m’allunyo del grup
i em busco un lloc on penjar els maleïts cartellets.
Em planto davant d’una
paret blanca i començo a
enganxar-los a tort i a dret.
Vull acabar tan ràpid com
pugui i anar-me’n. De cop
i volta, tinc la sensació que
tothom m’està mirant, però
aquesta vegada no cometré l’error d’abans, així que
passo de tot i continuo
penjant cartells a tota castanya. Ara ja només me’n
20
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queden quatre. Just quan estic a punt d’enganxar-ne
un, en Nil m’atura.
—Marc, què fas? —em pregunta amb els ulls
oberts com un personatge de manga.
—Enganxo cartells —li dic en un to sec i antipàtic—. Que no ho veus?
De sobte, la meva paret blanca arrenca i toca el
dos. I m’adono que és una furgoneta! No m’ho puc
creure! Sóc tan ruc que he enganxat tots els cartells
en una furgoneta que ara se’n va.

La suor m’amara el cos i la respiració se’m dispara. No sé què fer, de manera que em miro la punta
dels peus i espero que un meteorit m’esborri del
planeta. Darrere meu, noto com la Nora conté el
riure, però jo estic paralitzat i sóc incapaç de girar21
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me. Només tinc una opció: fugir. Arrenco a córrer,
avanço la furgoneta i no m’aturo, malgrat que sento
que en Lluc i en Nil m’ho demanen a crits.
Arribo a l’institut en
zero coma dos segons. Esbufego esgotat i vaig cap
als lavabos, que com sempre estan galdosos, però
són un lloc segur on amagar-me fins que soni el
timbre. Em tanco en un
dels compartiments i intento deixar de pensar en
el ridícul espantós que
acabo de fer davant de la Nora, una noia que em
sembla... eeee... aaaa... genial.
Ostres! Em sembla que és la primera vegada que
trobo una noia fantàstica a la vida real. No em pensava que això m’arribaria a passar a mi.
I ara què? Quina vergonya! No podré tornar-la a
mirar a la cara. I segurament a hores d’ara ja tothom
deu tenir notícia de la meva espifiada. Aquesta és la
confirmació que sóc un pringat de primera categoria.
Potser l’única solució serà que me’n vagi ben lluny
i no torni a posar mai més els peus a l’institut. Potser
podria posar-me a treballar i tornar d’aquí a un parell
22
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d’anys, quan la Nora ja ho hagi oblidat tot... Però, és
clar, aleshores també m’haurà oblidat a mi!
—Marc, Marc —xiuxiueja en Lluc—. Ets aquí?
La veu d’en Lluc em fa tocar de peus a terra i
tornar a la realitat. Per un instant, dubto de si respondre perquè no tinc ganes de veure ningú. Però,
és clar, en algun moment hauré de sortir del vàter.
En Lluc i en Nil piquen a la porta del meu compartiment del lavabo.
—Marc, tio. Per què te n’has anat d’aquella manera? —pregunta en Nil.
Obro la porta i veig els meus amics, que em somriuen.
—Nen, ets genial! —diu en Lluc donant-me un
copet a l’espatlla—. Publicitat mòbil! Una idea brutal!

23
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—Sí? —li pregunto desconcertat, perquè no sé si
està sent sincer o només vol animar-me.
—És clar que sí! —respon amb un entusiasme
desmesurat, que em resulta una mica sospitós—. Ha
estat una idea boníssima! Gràcies a tu, ara hi haurà
publicitat de la festa per tota la ciutat.
—Bé, sí... jo... —responc quequejant.
—El que no entenc és per què has tocat el dos
d’aquella manera —insisteix en Nil.
—Havia de fer una cosa —menteixo descaradament.
—Quina? —em pregunta.
—Eh... he... —quequejo de nou— ...he estat
pensant que és molt important que anem a aquesta
festa.
24
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—Ho dius seriosament que vols anar-hi? —pregunta en Lluc.
—Hi hem d’anar —li responc amb fermesa—.
No fer-ho és admetre que som uns pringats.
—És que ho som —diu en Nil.
—Doncs aquesta és la nostra oportunitat per
deixar de ser-ho.
—En Marc té raó —diu en Lluc amb el seu entusiasme habitual—. El Club dels Maleïts ja té una
nova missió.
—Sí, una missió impossible —l’interromp en
Nil—. Em voleu explicar com trobarem nòvia en
una setmana si no ho hem aconseguit en dotze anys?
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