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Raquel

Play

El meu pare es diu Jordi i no té ni punyetera idea de cuinar 

un ou ferrat. Fa set mesos que està a l’atur. Odia aquesta pa-

raula, atur, i per demostrar-ho cada dia es lleva ben d’hora, va 

al mercat, compra menjar i després l’assassina. Per molt que 

s’hi esforci, els tomàquets i les cebes insisteixen a no conver-

tir-se en un sofregit. I la pasterada d’ou i patata mai dels mais 

s’assembla a una truita. La mare diu que l’hem de deixar al seu 

aire. Que necessita sentir-se útil. Jo li faig cas. Callo i observo 

com un cosa tan senzilla com fregir un ou es transforma en 

una operació d’enginyeria d’última generació.

Em fa gràcia. Molta! Ell, és clar, no en té ni idea, que em fa 

riure. Si arriba a descobrir que la seva afi ció a la cuina s’ha 

convertit en un espectacle per a la seva fi lla de catorze anys i 

els seus amics, l’enfonsaré en la misèria.

Sí. No és per casualitat que la Carla, l’Albert i el Jota, tres 

dels meus millors amics, es passin mitja vida a casa. Els vaig 
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explicar que després de menjar espaguetis a la rabiata se 

m’havien tapat les orelles i no van voler perdre-s’ho.

Els meus amics i jo estem passant l’estiu més avorrit de les 

nostres vides. Tres llargs mesos condemnats a quedar-nos a la 

ciutat per culpa de la remaleïda crisi. Ens hem afartat de mirar 

vídeos de concerts i cançons del Bob Thompson i necessi-

tàvem noves emocions. Gràcies al meu pare ens hem inventat 

un joc: tastem els seus plats i li fem creure que ens agraden 

moltíssim; després, quan ens quedem sols, puntuem els seus 

desastres culinaris i s’endú el premi aquell de nosaltres que ha 

mentit millor davant del cuiner. El Jota ens guanya per pallissa. 

És el germà bessó de la Carla i no s’assemblen en res. El Jota és 

fred com el gel i no perd mai la calma. La Carla és un volcà i té 

un geni de mil dimonis. El Jota és feliç sense moure ni un mús-

cul. La Carla practica tota mena d’esports. El Jota és un artista 

inventant boles. I la Carla és la campiona mundial de la since-

ritat. L’Albert, el tercer del grup, també se’n surt prou bé, fent 

la pilota al meu pare. Somriu, fa broma, es fa el simpàtic i li 

deixa anar que no ha menjat mai un pollastre al forn com el 

seu. I té raó, perquè ningú no és capaç de carbonitzar-lo com 

ell. Però el meu pare està convençut que els seus menús ens 

agraden amb bogeria i a vegades tinc remordiments. Ahir a la 

nit el vaig trobar consultant una recepta per Internet:

–Raquel, digues a la Carla que vingui demà a dinar. Faré 

gaspatxo, que me’l va demanar. I convida el Jota i l’Albert, 

també. M’agraden. Són bons nanos.
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No vaig tenir el valor de confessar-li que la Carla odia el 

pebrot cru, i que només l’hi va demanar perquè té la teoria 

que el gaspatxo preparat pel meu pare ha de ser la bomba. En 

lloc d’això vaig enviar un missatge als meus amics per anun-

ciar-los que l’endemà menjaríem gaspatxo explosiu i que 

aquest cop els deu punts al gran mentider del regne me’ls en-

duria jo. Sí, sóc bona noia, però sense passar-se...

Potser hauria de ser més sincera amb els meus pares. Dir-

los que em moro de ganes de llençar a les escombraries les 

fotos tan ridícules de quan era petita que hi ha escampades 

per tota la casa. Que sóc una miserable i una egoista perquè, 

quan em van dir que l’empresa on treballava el meu pare havia 

tancat, el primer que vaig pensar va ser que aquell estiu no 

podríem anar al càmping i no veuria l’Alain. I quan després van 

fer la llista de despeses que calia retallar vaig respirar alleujada 

perquè no van incloure la connexió a Internet, i els meus xats 

amb l’Alain estaven salvats. Tampoc els he dit així, clarament, 

que tot i que ells no paren de parlar del dia que vagi a la uni-

versitat, jo no ho tinc tan clar. Que potser em ve de gust estu-

diar alguna cosa que no sigui una carrera universitària, encara 

que no tinc ni idea del que pot ser. Em callo massa coses. A la 

perruqueria, per exemple. La propera vegada que hi vagi, en 

lloc de permetre que la noia em repassi les puntes sense pre-

guntar-me res, em plantaré i li exigiré que em talli els cabells i 

em faci un pentinat modern com el de l’Anaïs, una altra de les 

meves millors amigues... O no ho faré, perquè sóc una cagada 
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de la vida. Però el dia que em deixi anar, el dia que m’hi atre-

veixi, aquell dia el món sencer sabrà qui sóc jo.

Mentrestant somiaré que passa alguna cosa diferent. Aquest 

estiu, en què tot es repeteix com l’all, és un avorriment. Mai 

hauria dit que desitjaria començar segon d’ESO, però m’ho es-

tic començant a plantejar. Per sort, demà torna l’Anaïs.

 



9

Raquel

Rew

L’Anaïs, la Carla, el Jota i jo som amics des de la superplaga de 

polls de la llar d’infants. Les nostres mares i alguns dels nostres 

pares, desesperats, quedaven a casa d’una de les tres famílies i 

ens treien els polls per torns, a quatre o sis mans. Després de 

tardes senceres xerrant i despollant-nos, les nostres famílies es 

van fer amigues. Quan vam acabar la llar d’infants van decidir 

apuntar-nos a la mateixa escola i després, al mateix institut.

Allà vam conèixer l’Albert. És un any més gran que nosaltres 

perquè va repetir primer d’ESO. Però quan va repetir va canviar 

de centre i els quatre ens vam estrenar alhora a l’institut Medi-

terrani. El Jota va a l’altra classe perquè als bessons sempre els 

separen. Però l’Anaïs, la Carla, l’Albert i jo anem junts. Suposo 

que l’Albert no seria amic nostre si no fos pels cognoms. Jo em 

dic Raquel Segura i l’Albert, Segurola. Ens van fer seure per ordre 

alfabètic i ens va tocar l’un al costat de l’altre.
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De seguida ens vam caure bé. Jo estava talladíssima, com 

sempre, però l’Albert no deixava de fer broma i de fi car-se amb 

el Fer i els seus amics. Vaig saber que l’Albert era dels nostres 

quan va començar a anomenar-los «els Canelons». El Fer i el seu 

grup volen ser taaaan enrotllats que l’Albert la va clavar. És una 

sort que tinguem uns cognoms tan semblants. Aquest estiu, 

sense l’Albert, hauria sigut encara més lent, horrible i etern. 

Hem explicat a l’Anaïs que ens hem passat les setmanes escol-

tant el Bob Thompson, menjant els experiments que cuina el 

meu pare i, fi ns i tot, acompanyant alguna vegada l’Albert quan 

visita la seva àvia a la residència. L’Anaïs gairebé plora de pena. 

Ella és així. Després, al cap d’un moment se n’ha oblidat i ha 

començat a explicar-nos que s’ho ha passat de conya a la platja 

gravant vídeos de les ximpleries que fan els turistes.

–Mira-la, l’estupenda, com si tu no fossis una turista –ha 

reaccionat la Carla.

–Vol dir la gent que va de turista –ha aclarit el Jota, a qui no li 

agrada gens que la seva germana salti a la mínima.

–Eh, jo vull veure els vídeos –ha demanat l’Albert.

Just el que jo volia dir. Però mentre em fi xava com li havia 

crescut el fl oc de cabells verds a l’Anaïs, l’Albert se m’ha avançat. 

L’Anaïs té estil. Un estil inconfusible. Barreja peces de roba de la 

seva mare, del seu pare, del seu avi i fi ns i tot del seu germà 

petit, amb roba que compra de segona mà. I després hi ha el 

pentinat. Fa temps es va tallar la cabellera rossa per un pentinat 

curt i només es va deixar un fl oc que es va tenyir de color verd. 
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Per què? Doncs perquè li agrada el color verd. De fet, sempre 

porta una peça de roba d’aquest color.

Quan he vist els vídeos que ha gravat l’Anaïs m’he adonat de 

fi ns a quin punt ens hem mort de fàstic a la ciutat. Però mort, 

mort. Mort, ressuscitat i tornat a morir. L’Anaïs ha gravat gent 

ridícula, sí, però també feliç. Gent pixant-se de riure quan 

s’embrutaven fi ns a les orelles de gelat. Persones rient a cor què 

vols mentre els explotaven els fl otadors a l’aigua. L’Anaïs ha arri-

bat a gravar un paio a la platja quan es despertava de la mig-

diada i s’adonava que li havia quedat marcada la mà a la panxa. 

Fins i tot l’home es cargolava de riure, encara que la pell li havia 

quedat més vermella que el gaspatxo bomba del meu pare. Tots 

eren feliços. Socarrimats, bruts de gelat, amb el fl otador punxat, 

però la mar de contents.

I no només ells. Als vídeos se sentia riure l’Anaïs. Un riure de 

comèdia romàntica. De persona a qui tot li va bé. Un riure amb 

el qual riu tothom algun cop a la vida menys jo. Dec tenir el 

rècord d’existència inexistent. Sí, aquest estiu ha sigut per mo-

rir-se de fàstic, i encara queden dues setmanes. La meva mare 

ahir va insinuar que m’hauria d’endreçar tota l’habitació abans 

de començar el curs. I el pitjor és que estic tan avorrida que li 

vaig dir que ho faria.
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RAQUEL, ALBERT, CARLA, 
JOTA, ANAÏS

BÚSTIA D’ENTRADA

 De:  Albert

 Per a:  Anaïs, Carla, Jota, Raquel

  Ei, això dels vídeos mola. Per què no en gravem un? 

Així no ens moriríem de fàstic. 

 De:  Raquel

 Per a:  Anaïs, Carla, Albert, Jota

  Ok. Però, per què envies un missatge de correu electrònic 

si estem tots junts asseguts al sofà de casa meva, mirant 

la tele? I això de morir-se de fàstic és per la pel·lícula que 

estem veient? Et recordo que l’has escollit tu…

 De:  Jota

 Per a:  Anaïs, Carla, Albert, Raquel

  Ok també. Però, què gravem? L’àvia de l’Albert ju-

gant al parxís? 
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  Raquel, de debò haurem de menjar un altre cop gaspat-

xo? Em sembla que me les piro de casa teva. Morir-se 

de fàstic, d’acord. Morir enverinat, passo.

 De:  Carla

 Per a:  Anaïs, Raquel, Albert, Jota

  Tu no te les pires. Aquí passem l’estona al sofà junts, ens 

enverinem junts, ens morim de fàstic junts i el que faci 

falta junts. I et notifi co que et gravarem imitant el Bob 

Thompson. És el més patètic de l’estiu i vull immortalit-

zar-ho.

 De:  Anaïs

 Per a:  Raquel, Carla, Albert, Jota

  Jota, la Carla exagera. Segur que fas superbé de Bob 

Thompson. I deixeu de dir que ha sigut un estiu per 

morir-se de fàstic que em deprimeixo. Pobrets… ,

 De:  Albert:

 Per a:  Anaïs, Carla, Raquel, Jota

    Ja ho tinc! Gravarem un vídeo per morir-se de fàstic.

 Ara us ho explico.
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Raquel

REUNIÓ DE GUIÓ 

L’Albert va repetir 1r d’ESO i va dedicar el curs sencer a un 

sol objectiu: fer el dropo. Va aprovar pels pèls, perquè ja duia 

la matèria mig apresa. I ara que estem a punt de començar 2n 

d’ESO sap que haurà de fer colzes i veu el seu futur com un 

forat negre a punt de xuclar-lo. S’ha passat l’estiu queixant-se 

del que l’espera. I nosaltres ens hem passat l’estiu prenent-li el 

pèl. No ens fa gens de pena. El seu únic problema és que no 

fot ni brot. Perquè l’Albert, de ximple, no en té res, i ara mateix 

ens ho acaba de demostrar. Gràcies a ell ja sabem com omplir 

els dies que queden fi ns que comenci el curs.

Ens ha proposat de gravar un vídeo. Una espècie d’anunci 

del barri que expliqui la crua realitat. Que si tens catorze o 

quinze anys i t’hi has de passar l’estiu sencer, et mors de fàstic. 

Seguríssim. L’Albert vol que no ens tallem ni un pèl i que sor-

tim fent totes les ximpleries gràcies a les quals hem aconseguit 
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arribar vius fi ns al fi nal de l’agost. Inclosos els partits de bàs-

quet jugats amb la bossa de la seva àvia. A tots ens ha agradat 

tant la idea que ens hem empassat el gaspatxo del meu pare 

sense vomitar.

Després ens hem tancat a la meva habitació i hem escrit 

una llista de temes a l’ordinador. Tenia un vídeo del Bob 

Thompson en pausa i he pensat que podríem parlar d’ell. Sí, ha 

sigut un estiu per oblidar, però gràcies al Bob Thompson ho 

ha sigut una mica menys. Ens hem passat els dies imaginant 

com devia estar passant l’estiu. Es veu d’una hora lluny que és 

un cregut i que se li ha girat el cervell amb la fama. Però també 

està mig boig, i porta unes samarretes molt guapes que dis-

senya ell mateix, a les quals enganxa coses surrealistes com 

culleretes de cafè. L’Anaïs, és clar, és la seva fan número 1... I la 

seva música ens fa tornar bojos!

La tarda ens ha passat volant. L’Albert apuntava les idees (la 

meva, la d’incloure el Bob Thompson, li ha agradat molt) i des-

prés les hem comentat entre tots. La Carla, com que és tan 

manaire, de seguida s’ha posat a organitzar-nos. Ha vist molt 

clares quines eren les millors idees i quines eren més fl uixes. 

O potser no ho tenia tan clar, però com que parla d’aquesta 

manera ho semblava:

–A veure, la del metro, la de la residència i la del gimnàs 

municipal, OK. La del parc infantil és molt típica.

–No ens deixaran gravar al gimnàs… –ha dubtat l’Anaïs.
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–D’això ja me n’encarrego jo. El meu oncle hi treballa –ha 

replicat el Jota, impassible. A vegades em fa la sensació que el 

Jota té deu anys més que nosaltres.

Ens hem organitzat com un autèntic equip de gravació, o 

ens ho ha semblat, perquè cap de nosaltres sap com funciona 

realment la tele. L’Anaïs s’encarregarà dels assumptes tècnics. 

Demanarà al seu cosí que li deixi el seu mòbil nou. L’hi acaben 

de regalar i té un pantallot impressionant. Descarregarà les 

imatges al seu ordinador i les retallarà, les mourà, les en-

ganxarà, hi afegirà títols i farà tot el que calgui. L’Anaïs domina 

tots els misteris de la informàtica i el món digital. És una 

màquina. I ha tingut unes quantes idees sobre com gravar el 

vídeo molt del seu estil.

–Us gravaré de cap per avall. Com els ratpenats.

–A veure, argumenta-ho –ha afegit la Carla, molt fi cada en 

el seu paper de directora.

–Els del gimnàs ens han deixat penjats. Han canviat l’edat 

mínima per ser soci i ja no hi podem entrar, no? Doncs ho ex-

plicarem invertint la imatge.

A tots ens ha semblat una idea brutal.

L’Albert s’ha encarregat d’escriure i convertir les nostres 

idees en textos. Ens ha explicat que d’això se’n diu ser guio-

nista. Doncs perfecte, ja tenim guionista. El Jota s’ha ofert vo-

luntari per parlar amb qui fes falta perquè poguéssim gravar 

on fos. I ha dit que també ens aconseguiria les coses que vol-

guéssim fer servir. A mi, aquesta feina em sembla un pal, així 
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que..., endavant, Jota. I la Carla ha manat. Bé, ha manat, ha 

organitzat i ens ha fet posar les piles. És la bomba. Sense ella, 

la idea del vídeo s’hauria quedat en idea, només.

L’única que no tenia una feina fi xa era jo perquè, clar, de 

què podia encarregar-me? Per dissimular i que no s’adones-

sin que m’he quedat fora de joc, els he promès que els donaria 

un cop de mà a tots. M’he sentit tan poca cosa... Però, vaja, 

com que això és habitual en mi, tampoc no m’ha agafat per 

sorpresa. De tots els càrrecs, el que més m’ha cridat l’atenció 

és el de l’Albert, encara que no sé si m’atreviria a escriure el 

guió sense l’ajuda de ningú. I llavors algú ha insinuat que po-

dia ser la presentadora. He respost sense dubtar-ho:

–Ni parlar-ne. Jo no vull sortir al vídeo. Per quedar com una 

idiota, no compteu amb mi.

–Hi sortirem tots. Però tu seràs la presentadora. –La Carla 

ho tenia claríssim.

–Però..., per què? –m’he queixat.

–Perquè t’ha tocat. –Les paraules de la Carla m’han sonat a 

sentència de mort, però no he tingut el valor d’enviar-la que la 

moqui la iaia. La Carla és molta Carla. I la Raquel és molt poca 

Raquel.
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Jota 

SOM DINS!

Em diuen Jota perquè als meus pares se’ls va ocórrer la feliç 

idea de posar-me per nom Josep Ramon, i a mi els noms com-

postos em sonen a senyor gran. Jota és més curt i sona millor. 

Durant la primària vaig anar a classe amb un altre Josep Ra-

mon. Casualitats de la vida. Com que ens confonien vaig apro-

fi tar l’ocasió per deixar de dir-me Josep Ramon. Jota em va 

semblar un nom pràctic i interessant. Més modern. Al principi, 

els meus pares insistien a continuar-me dient Josep Ramon. 

Em vaig passar un mes fent-me el suec quan em cridaven amb 

el nom antic i només responia quan al fi nal es rendien i em 

deien Jota.

L’Albert és un paio legal i ens agraden gairebé les mateixes 

coses. Ens intercanviem llibres, per exemple. L’Albert també 

m’envia vídeos idiotes i bojos, com aquell de gent perseguint 

un formatge que tiren rodolant muntanya avall. Jo, en canvi, li 
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aconsello que no es perdi aquella sèrie de zombis tan i tan 

bona. A vegades, tot i que no anem a la mateixa classe, estu-

diem junts. D’altres l’evito. L’Albert no és gaire d’estudiar i de 

seguida es distreu ensenyant-me un joc nou on-line, i això em 

treu de polleguera. Però ens caiem bé, molt bé. Gràcies a ell 

hem format el grup. Abans, la meva germana Carla, l’Anaïs i la 

Raquel anaven juntes i jo només m’hi afegia quan venien a 

casa, o quan les nostres famílies organitzaven alguna festa o 

trobada. Amb l’arribada de l’Albert, el grup ha deixat de ser de 

noies i s’ha convertit en això, en un grup de veritat.

Quines coses!, a l’Albert el conec des de fa només un any i 

em sembla que res del que faci em sorprendrà. Amb la Raquel, 

en canvi, hem jugat junts a la llar d’infants i aquest matí li he 

descobert una cara nova totalment desconeguda. Un fet sor-

prenent. Hem gravat les primeres imatges del vídeo a L’Edat 

Daurada, la residència de gent gran on viu l’àvia de l’Albert. Al 

principi, els avis  no ho veien clar i he hagut de fer servir les 

meves tècniques secretes perquè ens donessin permís. Els he 

explicat que era un exercici pràctic per a l’institut. Que havíem 

de treballar les relacions intergeneracionals i que els alumnes 

que hi anessin al principi de curs amb el treball fet tindrien 

més bona nota. Ha colat al cent per cent. A la gent li molesta 

la veritat. És millor explicar-los el que volen sentir. La meva 

germana Carla no ho entén i li va fatal. Cada dos per tres s’està 

discutint amb els meus pares. S’enfronta amb ells per ximple-

ries com haver de fer la bugada cada dia, una obligació que 
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considera una injustícia. Jo, en canvi, no em queixo, prometo i 

després... Bé, després busco alternatives, com per exemple 

canviar la feina d’estendre la roba per una altra de menys 

pesada a la qual dedico un màxim de tres minuts, com anar a 

llençar la brossa.

La senyora Maria, l’àvia de l’Albert, i els altres avis que viuen 

amb ella, gairebé tenen cent anys. Bé, tant no, però gairebé. No 

poden valer-se per ells mateixos i estan encantats de viure a la 

residència. Encara que alguns hi són perquè no hi toquen gaire. 

La senyora Maria sí que hi toca, i li agraden els bombons. En 

teoria no pot menjar xocolata, però n’hi he portat una capsa 

petita d’amagat. A partir de llavors, tot el que li he proposat li ha 

semblat meravellós i de seguida els avis han col·laborat la mar 

de contents. Els hem demanat que, com sempre, s’estiguessin a 

la terrassa, i que formessin una rotllana. I que nosaltres faríem 

el mateix que els altres dies: jugar a basquetbossa.

Aquest estiu ha sigut tan fastigosament avorrit que, quan 

l’Albert ens va dir que havia de visitar la seva àvia, ens vam 

oferir a acompanyar-lo. Ens hem passat un munt de tardes a la 

residència, i per distreure’ns i distreure als avis ens hem inven-

tat un joc. Fem servir la bossa de l’àvia de l’Albert com a pilota 

i ens l’anem llançant entre nosaltres, i també a algun dels avis, 

que ens la tornen a llançar. I, en lloc de cistella, fem servir una 

paperera de la terrassa.

Avui, la Raquel havia de començar a recitar el guió que li ha 

escrit l’Albert mentre passejava pel carrer, i després entrar a la 
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residència i acabar a la terrassa amb un partit de basquetbossa. 

Ella només havia de parlar i caminar, però s’ha quedat paralit-

zada de por. Semblava com si li hagués d’agafar un atac. 

L’Anaïs, mentre preparava el mòbil amb què havia de gravar, 

intentava animar-la:

–Vinga! Va! Oblida’t que t’estic gravant.

–No..., no ho sé... Jo... no crec que pugui... El guió... està molt 

bé, eh, Albert, però jo no...

Pobra Raquel. Feia una calor que fonia les pedres i ella no 

parava de tremolar. La Carla no ha pogut evitar fi car-hi culle-

rada:

–Tu deixes anar el que hem quedat o alguna cosa semblant, 

i llestos. Tres, dos, u, gravant!

–Som dins! –ha cridat l’Anaïs, que s’ha estat documentant 

sobre l’argot de la tele.

Durant tres segons més inacabables que aquest maleït es-

tiu, la Raquel s’ha quedat paralitzada. I llavors ha passat el 

miracle.



Rec
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Raquel 

BÚSTIA DE SORTIDA 

         De:  Raquel

          Per a:  Alain

Sí, hem quedat per xatejar aquesta nit, però no puc esperar a 

explicar-te el que t’he d’explicar i no estàs connectat! Ho sé, ho 

sé. Estàs al càmping i només pots connectar-te quan vas al ciber-

cafè. Quina enveja em fas, tu al càmping i jo aquí, a la ciutat. 

Quin pal més mortal no poder veure’ns en persona aquest estiu. 

Va, t’ho explico o rebento, així que som-hi: hem gravat una part 

del vídeo i ho he fet genial! Sona molt malament que ho digui jo, 

però ja saps que sóc una tallada. Sí, tu sempre em dius que no 

entens per què, però és així. Doncs avui no.

Fins i tot he improvisat quan el Jota i la Carla han començat 

a discutir-se. Tots m’han felicitat i han proposat que sigui 

l’única presentadora. La que vagi explicant com n’és, de fasti-

gós i avorrit, aquest barri per a la gent de catorze anys. Els he 
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dit que sí, és clar. M’ho he passat tan bé... Saps allò que et deia, 

que mai no em passa res?... Bé, això d’avui no és gaire impor-

tant, però m’ha fet sentir especial. Potser quan l’Anaïs 

m’ensenyi com ha quedat la gravació em moro de vergonya i 

canvio d’idea, però no ho crec.

Ei, et deixo. Anem a gravar a la boca del metro. Volem en-

senyar com estalviar recollint targetes que la gent pensa que 

s’han esgotat, però que encara tenen un o dos viatges per gas-

tar. Costa una mica, però en un matí aconseguim trobar-ne 

algunes, les utilitzem i passem una bona estona recorrent la 

línia de metro amunt i avall. Sí, podríem pagar o colar-nos, 

però no tindria gràcia. I és una distracció bastant patètica, o 

sigui, genial per al vídeo. La cosa va de mostrar com el Bob 

Thompson va en limusina i en canvi nosaltres recol·lectem tar-

getes amb viatges de metro sense gastar. De morts de fàstic 

total... Ha, ha, ha! 

Au revoir.

Bisous (m’encanta aquesta paraula francesa)






