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2n premi: La felicitat, de Jordi Portals Casanovas
Les més de vint mil persones que omplen a vessar el
pavelló olímpic lovacionen. Pels altaveus sona el We are
are the
champions dels Queen. Asseguts davant del televisor, dos
milions despectadors no es belluguen, enlluernats encara
per lexhibició que acaben de presenciar. Des del mig de
lescenari, i mentre espera que el notari certifiqui la validesa
del rècord que ha batut fa escassos segons, lHèctor Domingo
es mou inquiet i saluda a dreta i a esquerra. Instants després
(que es fan llarguíssims per a gairebé tothom), el notari
aixeca la mirada del monitor que té davant, assenteix amb
un somriure, pren el micròfon i, solemne, proclama Hèctor
Domingo com a nou recordman mundial daixafar síndries
amb el cap. El públic, conscient destar presenciant un
esdeveniment històric, esclata en crits dentusiasme i
aplaudiments eixordadors. Als marcadors situats a banda i
banda sil·luminen les xifres màgiques i ara ja oficials: disset
síndries en trenta-cinc segons. El locutor que narra la
transmissió televisiva repeteix un i altre cop que sha
aconseguit una marca estratosfèrica, un rècord duna altra
galàxia. LHèctor, esgotat, sasseu, respira fons, tanca els ulls
i es deixa endur per la carícia de la tovallola de tacte suau
amb la que una infermera angelical li eixuga el rostre. I

aleshores, durant uns segons que li semblen eterns i que
voldria que no sacabessin mai, se sent lhome més feliç de
la Terra.
Han passat disset anys dençà daquella nit gloriosa. El
rècord continua imbatut. LHèctor Domingo fa temps que ja
no trenca síndries amb el cap. Durant més duna dècada va
seguir competint i realitzant exhibicions arreu del planeta,
però (ni ell ni cap altre contrincant) no ha aconseguit
aproximar-se ni de lluny a la xifra mítica de disset síndries
en trenta-cinc segons. Al·legant que ja no el motivava trencar
síndries, ara ja fa sis temporades que lHèctor es va retirar,
i des daleshores no nha colpejat cap més, ni tan sols en
privat (tot i que sovint parents, amics i coneguts li ho han
reclamat amb insistència en infinitat de casaments i festes
daniversari). També ha rebutjat ofertes milionàries de
dotzenes de programes televisius per trencar lostracisme,
fins que, mica en mica, molta gent lha anat oblidant.
En aquestes circumstàncies, doncs, la notícia que lHèctor
podria tornar a intentar batre el rècord sorprèn tothom.
Quan comenten el rumor, tots els tertulians dels mitjans de
comunicació opinen que lHèctor Domingo és ara incapaç
de batre el rècord si no és gràcies al dopatge. I afirmen que

