
De la literatura juvenil a la cuina 

Una mica de tot 

La vida és rara 

 

Per celebrar que, a pesar del meu partit lamentable, aquell era un gran dia (al vespre 

veuria la Sharon al cine!), vaig aparcar l`amanida d`arròs que m`havia preparat la mare 

i, amb els “diners d`emergència” que m`havia deixat el pare (“per si passa alguna 

cosa”, havia dit amb aire greu), vaig encarregar una pizza i un parell de cocacoles per 

telèfon. La vida  és rara i sovint complicada, és cert, però amb aquest gran invent que 

són les pizzes a domicili tot es fa més suportable. La civilització avança, sens cap 

mena de dubte, i la prova la tenim en el fet que cada vegada tarden menys a portar-te 

una pizza o una cinta de vídeo a casa. Això sí que és progrés i no els rotllos que ens 

engega el Jedi, el pelma d`història, un tio clavat al Jedi de la Guerra de les Galàxies, la 

mateixa cara de gripau i gairebé el mateix color de pell. p. 34-35. 

 

M`agraden els supermercats, com més grans millor. O sigui, que m`agraden els 

hípers, els mega, els mamuts, els supermonstres. És un rotllo quan hi vaig amb els 

pares, perquè no paren de ratllar-me que cal fer una dieta equilibrada i m`atabalen 

amb la teoria sobre la necessitat de menjar molta verdura i d`alternar peix, ous i carn 

d`una manera equilibrada i raonable. Resultat: que al final sortim sempre amb un carro 

avorridíssim, encara que, això sí, tan equilibrat que m`estranya que no hi hagi a la 

porta una representació d`algun organisme oficial per atorgar-nos la medalla d`or 

europea al consum responsable. 

Si fos per mi, ho tindria sempre claríssim: ompliria el carro de iogurts de diferents 

gustos, cocacoles, corn flakes, donuts, galetes, gelats, pizzes congelades i patates 

fregides. I apa, a viure! Que hi falta carn? Molt bé: doncs posem-hi unes quantes 

hamburgueses envasades, d`aquestes que van en paquets de dues i amb un plàstic 

per sobre. O unes salsitxes de Frankfurt envasades al buit. Peix. Uns quants trossos 

de lluç arrebossat, d`aquest quadrat que ja ve congelat. No, si ja dic jo que la vida 

seria molt més fàcil si no manessin els grans. 

Quan vaig al súper m`agrada passejar pels llargs corredors plens de prestatges amb 

llaunes de beguda a banda i banda. És un paisatge que em fa feliç. Quan estic 

deprimit i baix de forma, és una cosa que em renova. Si pogués, vindria al súper amb 

els patins de línia i lliscaria amunt i avall sabent que sóc en territori amic. Llaunes, 

iogurts, galetes, congelats, corn flakes... Aquest és el meu món! Fins i tot allò que no 

m`agrada llueix en un súper. Està tan ben posat als prestatges, tan ben il·luminat, amb 



el preu ben clar i sovint amb megaofertes temptadores. “Agafin`n tres i emporti-se`n 

quatre”. Gangues, autèntiques gangues, tot i que la mare sempre diu que són 

enganyifes i que no es pensa deixar enredar. Ho confesso: si fos per mi, viuria només 

del meravellós món de les ofertes. Et sents tan bé quan menges una cosa i saps que 

l`has pagat a la meitat del preu oficial. 

M`agraden els súpers perquè tenen un aire net i asèptic, com el menjar d`avió, que a 

mi m`encanta i que el pare sempre diu que és un fàstic. Segur que ho fa per fer-se 

veure. O perquè és gratis. Li deu semblar que queda molt millor dir que és deliciós un 

menjar pel qual ha pagat 5.000 pessetes per barba. A ell, si no li posen litres d`alguna 

salsa amb nom en francès i un plat decorat com si fos un quadre no està content. Si a 

sobre hi afegeixes un vi francès ja és el deliri. Segur que té el mateix gust que un vi 

d`aquí, però allò de veure l`etiqueta en francès l`excita d`una manera especial. 

Els súpers, per a mi, són infinitament millors que els mercats, on trobes els enciams i 

les pastanagues bruts i plens de terra com si els acabessin de collir de l`hort i on les 

venedores criden d`una manera escandalosa. Als súpers tos és diferent. Hi ha més 

llum, els empleats van uniformats i somriuen i hi ha una renglera de caixes 

registradores que fan una música segle XXI total. El meu cel, definitivament, 

s`assembla molt a un súper. M`hi quedaria a viure. (pp. 97-99). 

 

El dia de la Gran Competició Esportiva em vaig llevar ple de confiança en mi mateix. 

No puc dir que els entrenaments de salt d`alçada haguessin estat un èxit, però em 

sentia com si tingués ales als turmells. Feia sol, l`aire era net i era un d`aquells dies 

ideals que no fa fred ni calor. Vaig anar directament a la cuina i em vaig servir un bon 

plat de corn flakes amb llet i iogurt. Per acabar de donar-me energies, hi vaig posar un 

parell de plàtans i una taronja tallats a trossos. Quan anava a inaugurar el plat, va 

treure el cap la mare. 

-Qué menges, nen? 

-Ja ho veus: corn fakes. 

-D`on els has tret? 

-Vaig fer una ràtzia pel súper. 

-I per què no prens la llet amb galetes, com sempre? 

-Perquè als corn flakes hi ha molta més energia. Que no ho has vist als anuncis? 

-Nen –va fer una pausa, com si dubtés de revelar-me el que anava a dir-. La publicitat 

no sempre diu la veritat. 

Vaig aparcar la cullera uns segons. 

-Ja ho sé, mare, ja ho sé, però és que a Califòrnia mengen corn flakes per esmorzar. 

-A Califòrnia...- va repetir amb aquella cara que fa ella quan no entén res de res. 



Vaig continuar menjant. Omplint-me el cos d`energia concentrada, mentre la mare 

sortia de la cuina. 

 

(pp. 125-126).  
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