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Raquel

Play

La gent que surt a la televisió són persones normals i 

corrents a les quals guarneixen amb roba de moda, em-

pastifen de maquillatge i pentinen amb laca per fer-les 

semblar estupendes. Ho sé perquè malgrat que només 

tinc catorze anys, jo sóc una d’aquestes persones. Surto a 

Morts de fàstic cada quinze dies. És una secció del pro-

grama de televisió Malena de nit que ens vam inventar els 

meus amics, l’Albert, l’Anaïs, la Carla, el Jota i jo. No dic 

que sigui fàcil, el que fem. O que no ens porti feina. Tot i 

que a mi em costa molt més tenir ordenada la meva habi-

tació que recordar el guió que ha escrit l’Albert, o impro-

visar alguna cosa divertida quan m’oblido d’una frase. Su-

poso que és perquè m’agrada mil vegades més fer televisió. 

En realitat és una feina més dura del que sembla, perquè 

si un dia tens un disgust, com, per exemple, assabentar-te 

que has suspès geografia i naturals, cal fer el cor fort i sor-
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tir davant la càmera com si res. I això és exactament el 

que m’ha passat avui.

Al matí, l’Ignasi, el meu tutor, ens ha entregat les notes. 

Hem passat d’un en un, i així, cara a cara, com si fos un 

interrogatori, ens ha donat el maleït paperet. Quan he en-

trat he vist que rebufava i he sabut a l’instant que alguna 

cosa no rutllava bé.

–A veure, Raquel. Que jo ho entenc. Que tu i els teus 

amics esteu vivint una cosa molt forta. La presentadora de 

televisió més famosa del país us fitxa per al seu programa 

i ara sortiu a Malena de nit. Teniu fans. Es fabriquen samar-

retes amb les vostres fotos... La bomba.

–Ho he suspès tot? –he preguntat jo, víctima d’un atac 

de pànic. No sóc la persona més segura de l’univers. I avui 

menys encara.

–Però, què dius? Com vols haver-ho suspès tot? Però 

estàs a la lluna. Sí o sí? Has suspès geografia i naturals, i 

les altres notes són molt fluixetes.

No m’ha quedat més remei que admetre-ho. No estic 

pel que he d’estar. Però no estic als núvols perquè surto a 

la televisió, sinó «des que» surto a la televisió. Jo abans 

era una cagada de la vida. Algú que s’ho callava tot, que 

no s’atrevia a dir les coses tal com ragen. La típica tallada. 

Llavors, els meus amics i jo vam gravar un vídeo, el vam 

penjar a Youtube, va ser un superèxit i la Malena ens va 

fitxar per al seu programa.
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Fem una secció que es diu Morts de fàstic, on expli-

quem com veiem el món. L’escrivim, la gravem i la mun-

tem, i jo en sóc la presentadora. Resulta que tinc gràcia. 

Molta. I que m’agrada. L’experiència m’ha canviat, ho 

reconec, i ara sóc molt més llançada i llenguallarga (una 

mica, tampoc tant). Però encara que alguns adults pen-

sin que és perquè m’ha pujat la ximpleria al cap, no és 

per culpa de la televisió. Perquè en realitat ser famosa 

m’importa un rave, fins i tot em fot. El que m’agrada és 

plantar-me davant la càmera i parlar i actuar i saber que 

estem fent una cosa guapa. Descobrir que puc fer-ho ha 

estat com atrevir-me a saltar en paracaigudes: una pas-

sada. És una mica ximple o absurd, però començar a ser 

valenta m’ha fet valenta. I sí, potser no estic tan cen-

trada en els estudis com en els amics i les nostres coses, 

i és clar, les notes han sigut una mica, bastant, molt hor-

ribles.

Quan l’Ignasi m’ha dit que he suspès he pensat en la 

meva mare. Em matarà. A ella el programa no li fa gaire 

il·lusió. Però li va agradar que plantéssim cara a la cadena 

i exigíssim fer-lo a la nostra manera en comptes de ser 

només uns nens recitant un guió escrit i gravat per altres 

persones. Morts de fàstic és una idea nostra i només nos-

tra. De la Carla, del Jota, de l’Anaïs, de l’Albert i meva. For-

mem un bon equip perquè som molt diferents, i ens estimem

un piló. Anem junts a l’institut Mediterrani, riem de les 
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mateixes bestieses i ens enfadem per coses similars. Per 

exemple, cap dels cinc pot suportar el Fer ni els seus 

amics. Són els enrotllats de la classe, i l’Albert, sempre tan 

graciós, els va batejar com els Canelons.

Quan he sortit de classe amb les notes a la mà i cara de 

funeral, el Fer, el gran caneló, no ha pogut estar-se’n i 

m’ha burxat:

–Vaja, la superfamosa ha suspès? Ai, ai, ai, que està 

distreta i la seva mama la renyarà... –ha dit, burlant-se de 

mi i provant de fer-se el graciós.

Si el Jota hagués estat allà, li hauria dedicat una de les 

seves mirades assassines. Però el Jota, com que és el 

germà bessó de la Carla, no va a la mateixa classe que 

nosaltres, sinó al grup A. Així que ha sigut la Carla la que 

ha reaccionat, amb el seu estil inconfusible:

–O calles o et trenco una cama.

–Ah, sí? I com me la trencaràs? Amb la teva pala de 

campiona de tennis de taula? –ha afegit el Fer.

Per sort, l’Ignasi ha cridat al Fer i la discussió ha quedat 

en això, en discussió. La Carla, a més d’impulsiva i amb un 

geni de mil dimonis, és una esportista boníssima i una 

gran campiona de tennis de taula. Nosaltres estem molt 

orgullosos d’ella, però hi ha rucs als quals els sembla que 

tot el que no sigui jugar a futbol es de friquis. I no.

La Carla és la directora de Morts de fàstic. Manar i orga-

nitzar li surt de dins, i ens ajuda a no penjar-nos amb els 



9

terminis d’entrega. Després hi ha l’Albert, a qui fa una 

mandra mortal estudiar, però escriu uns guions superbons 

en tres segons. El Jota s’encarrega de la producció, o sigui, 

d’aconseguir que ho tinguem tot a punt, que la cadena 

ens deixi el material i de qualsevol embolic que sorgeixi. 

L’Anaïs, sempre tan moderna i a l’última, s’ocupa de gra-

var i convertir les imatges en una cosa totalment diferent. 

Ah. I, jo, que sóc la presentadora.

A la tarda havíem quedat per gravar a casa de l’Anaïs i 

jo havia d’aparèixer al programa fent-me la graciosa. Ho 

he aconseguit, però m’ha costat més que pujar el meu car-

rer costerut en bicicleta, cosa que no faig mai precisament 

per això, perquè no hi ha ningú capaç de pujar-lo. Només 

ho fa el meu pare, que em va regalar la bici tot i que des-

prés és ell qui la utilitza un 99,9 % de les vegades. El meu 

pare és la meva salvació. He calculat que arribaria a casa 

cap a les vuit i m’he quedat a casa de l’Anaïs fins llavors. 

El meu pare està a l’atur, però de tant en tant li surten fei-

netes i les agafa, com ara, que està introduint dades en un 

ordinador deu hores al dia per a no sé quina campanya de 

publicitat. També ens fa de representant i s’encarrega de 

parlar amb la cadena de televisió d’assumptes de papers i 

de diners. És un superfan de Morts de fàstic i l’únic capaç 

de defensar-me davant de la meva mare (també hi ajuda 

el fet que sóc filla única). Ella és professora d’institut, no 

del Mediterrani, per sort, que és on anem nosaltres, sinó 



10

d’un altre. Però pensa que ha de donar exemple. O que jo 

he de donar exemple, com a bona filla de professora.

Últimament no està de gaire bon humor per culpa de la 

feina, de l’estrès, i no sé quantes coses més. Així que quan 

li he donat les notes, he clavat els ulls en el meu pare, su-

plicant ajuda telepàticament. La meva mare ha rebufat 

d’una forma encara pitjor que l’Ignasi, el meu tutor, i ha 

deixat anar la frase:

–Ho sabia.
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Albert

rew

La Cristina Llorente és la noia més interessant de l’institut. 

També una de les més populars. No és cap secret que quan la 

miro em tremolen les orelles. Fins fa ben poc, jo, per a la Cris-

tina, era pitjor que un àcar per a un al·lèrgic a la pols. I a sobre, 

un àcar un any menor que ella i repetidor i mal estudiant i la 

tira de desgràcies més. Però des que surto a la tele, existeixo. 

Hi ha gent que s’ha tornat boja i que ens tracta, a mi i a la resta 

del grup, com si haguéssim descobert la vacuna de la malària. 

Ens envien missatges de correu electrònic, ens deixen cartes a 

la bústia de casa; un dia, unes nenes de quart de primària em 

van demanar que els signés l’única cosa que tenien a mà, uns 

cromos! La Cristina Llorente, no. Ella ara em parla, però només 

de tant en tant. A vegades, es digna a enviar-me algun mis-

satge. Fins i tot vam xatejar. Tres línies de xat, d’acord, però val 

més això que res. O això crec.
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Al principi, jo en tenia prou que només em dirigís la pa-

raula, però ja n’estic fi ns als nassos que la cosa no passi d’aquí. 

Sé que pensa que sóc molt bufó. Ho va dir la seva mare quan 

vaig sortir a la tele per primera vegada, però ella també ho ha 

comentat més cops. Però és un «bufó» com d’osset de peluix. 

Jo no vull que digui que sóc «bufó», jo prefereixo les paraules 

guapo, interessant, guai, encantador. Però, bufó... Les úniques 

que diuen que sóc bufó de veritat tenen nou o deu anys... 

Quina desgràcia. Dec ser l’única persona mínimament interes-

sant que surt a la tele i no lliga.

A la Raquel també li passa una cosa semblant. Ella està més 

penjada que un fuet d’un noi francès que va conèixer en un 

càmping fa dos estius. Des de llavors parlen pel xat i són molt 

amics. Només amics. A la Raquel també li agradaria que l’Alain 

fos alguna cosa més.

Avui la Raquel estava dels nervis per culpa de les notes, i he 

volgut animar-la explicant-li el meu pla:

–Tinc una idea perquè caiguin com mosques.

–Qui? –ha contestat, amb el cap en una altra banda.

–La Cristina i l’Alain. Una cosa que ens farà irresistibles.

–Ah, vaja, explica –ha respost, més animada.

–Hem d’aprofi tar el programa per fer-los creure que tu i jo 

estem mig enrotllats.

–Què?

–Així es posaran gelosos i mouran fi txa.
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–Ui, no, ni parlar-ne –ha sigut la resposta de la Raquel.

–Doncs a mi no m’importa –ha dit l’Anaïs, fi cant-se enmig 

de la conversa per la cara.

–Ah, no? –he respost, estranyat.

–És clar que no. Ja saps que no ets el meu tipus, així que cap 

problema. I passo un quilo i mig del que pensi la gent.

–Eh, que tampoc és el meu tipus..., gens ni mica! –ha saltat 

la Raquel–, però em fa una mica de cosa. No sóc com tu, Anaïs. 

Tant de bo...

–Ah, gràcies, sou molt amables –he dit jo, terriblement ofès 

en veure que dues de les meves millors amigues competien 

per veure quina em trobava més horrible.

Totes dues, quan m’han vist de morros, han esclafi t a riure. 

I llavors la Carla, la nostra amiga i directora, ha començat a 

cridar i a picar de mans:

–Vinga, va. Encara ens falten dos plans. Anaïs, Raquel, nois, 

com ho tenim?

La Carla s’ho creu. No la critico. Si no fos per ella, la meitat 

de les vegades no acabaríem a temps les gravacions. Però a 

vegades és una mica dictadora. A mi m’agrada prendre-li el pèl 

quan es posa d’aquesta forma.

–Fregit i amb ceba! –he deixat anar, burleta.

A la Raquel li ha agafat un dels seus atacs de riure, i no sé si 

era pel meu acudit, perquè estava histèrica, pensant en el mo-
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ment de tornar a casa i ensenyar les notes, o perquè el Jota i jo 

anàvem disfressats d’àngels (exigència del guió).

–Prooooouuuu! –ha cridat la Carla, furiosa.

El Jota s’ha apropat a la seva germana, li ha posat la mà a 

l’espatlla, l’ha perforat amb la seva mirada gèlida i li ha dit amb 

veu metàl·lica:

–Tranquil·la.

–D’acord, d’acord, ja em calmo. Ja em calmo. Però hem 

d’afanyar-nos. Només ens queden dos dies per entregar el 

programa. Ja sabeu que la Màster de l’Univers és molt estricta.

La Màster de l’Univers és la Malena Torres, la gran, la fa-

mosa, l’estupenda, la comunicadora compromesa. El que la 

gent no sap és que a més és una dèspota i una boja. Té a tots 

els membres del seu equip acoquinats, amb amenaces de fer-

los fora si no fan exactament el que ella diu. A la televisió li han 

posat el sobrenom de la Màster de l’Univers perquè es pensa 

que és el centre del planeta, de la Via Làctia i de l’infi nit.

La Malena està como un llum i creu que el nostre èxit li ro-

barà popularitat. És una situació molt rara, perquè ella ens va 

contractar, però alhora no ens suporta i ens fa la vida impossi-

ble. Ens ha amenaçat de clausurar la secció si l’audiència baixa, 

cosa que no passa mai ja que, per molta ràbia que li faci, el 

nombre d’espectadors sempre puja i puja.

Una altra de les seves maneres de fastiguejar-nos és obli-

gar-nos a entregar el vídeo de la secció un dia abans de 

l’emissió del programa. No ho fa per censurar-nos ni res d’això. 
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Ni se’l mira. Tan sols prova de fotre’ns. I entre la Malena i nos-

altres hi ha el Martingales, l’Hèctor Martí, el productor del 

programa. Avui ens ha trucat. Bé, ha trucat al Jota, que és el 

nostre productor personal, i li ha notifi cat una notícia impor-

tant.

–El Martingales diu que estaria bé que la Toni Martínez sor-

tís al programa –ens ha explicat el Jota, amb veu molt seriosa.

–La Toni Martínez? La protagonista de Cinc amigues molt 

boges? Que fort, coneixerem una actriu de cine! –ha exclamat 

emocionada l’Anaïs, a qui poques coses li semblen malament.

–Ja, està molt bé, però no sé com la colarem al guió –ha 

comentat la Raquel.

–Bé, no ho sé, ja buscaré la manera –he respost jo. M’ha fet 

ràbia que ens hagin encolomat la Toni Martínez, però és una 

de les actrius del moment. Em moro de curiositat per conèixer-

la. D’acord, i també de veure-la, perquè és guapíssima.

–A més, no poden obligar-nos  a fer-la sortir –s’ha queixat 

la Carla, una mica per costum.

–El Martingales m’ha dit que és una admiradora de Morts de 

fàstic i que està boja per coneixe’ns. I que li ha dit que sí per-

què pensava que a nosaltres ens faria il·lusió... Però que si no 

ens sembla bé, li truca i li diu que no –ha seguit el Jota. A ell li 

cau molt bé el Martingales, i sempre que pot el defensa.

–La Toni Martínez diu que ens admira?! Ni parlar-ne de dir-li 

que no! És clar que volem que surti! –han cridat com boges 

l’Anaïs, la Raquel i la Carla.
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–Ah, vaja... Doncs res. Si és així, d’acord, no? ... –he contes-

tat jo, xocat per la sorpresa que algú tan important com la Toni 

Martínez vagi dient que és la nostra admiradora.

–De debò et sembla bé? Podràs afegir-la al guió? –m’ha 

preguntat la Carla, fent de directora, però amb unes ganes tre-

mendes que li digués que sí–. Llavors endavant. A mi també 

em fa gràcia coneixe-la.

Toni Martínez, prepara’t, que venim!
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MARTINGALES

Primer pla

Els xavals em diuen Martingales. Es pensen que no ho sé, 

però a Malena de nit no es fa res sense que jo me n’assabenti. 

El nom em fa gràcia. Martingales, per les martingales cons-

tants que he de fer. Els nois ho veuen com una cosa negativa 

perquè acaben d’aterrar en aquest món pudent de la televisió 

i hi ha coses que no els agraden. Encara no han descobert que 

les martingales són l’essència de la meva feina de productor. 

Martingales, malabarismes, anades i tornades. Aconseguir que 

tot funcioni, que la Malena no m’acomiadi a mi o a qualsevol 

del programa, quadrar els comptes, que l’audiència respongui, 

que cada dia els llums del plató s’encenguin, això només es 

pot fer amb alguna trampa. És clar, ells són tan joves que hi ha 

veritats que els fan mal. Ja n’aprendran.

Per sort, el Jota comença a captar la realitat. L’he convençut 

perquè m’ajudi amb dos assumptes. El primer és insignifi cant. 
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Una marca de roba vol que els nois facin publicitat. Ells, al 

principi, van dir que no volien sentir a parlar de publicitat ni de 

marques. Bé. Doncs resulta que és la seva marca de roba pre-

ferida i que els regalarà les peces. El Jota m’ha promès que els 

convenceria. Serà fàcil. Ho sé. La gent té principis, ideals i va-

lors fi ns que deixa de tenir-los. O fi ns que li regalen roba cara.

L’altre assumpte és la Toni Martínez. El Jota ha respost de 

meravella. Ha entès que no era res que poguéssim negociar. 

Igual que tot això de la roba. S’ha de fer, sí o sí. Per ajudar-lo, 

l’he hagut d’entabanar insinuant-li que era importantíssim que 

aconseguís que els seus amics diguessin que sí. I que el més 

adequat era que plantegés als seus companys primer el tema 

de l’actriu i que el «detall» de la roba els el digués en un altre 

moment.

També m’he estalviat d’explicar-li que en realitat l’aparició 

de la Toni Martínez és una exigència de la Malena. Que la Toni 

Martínez és la seva amiga íntima i que li va trucar per dema-

nar-li de sortir al programa per promocionar la pel·lícula. La 

Malena li va proposar aparèixer a la secció dels xavals. La Toni 

no sabia de qui li estava parlant. Li he enviat un DVD amb els 

Morts de fàstic que s’han emès i espero que hi faci un cop d’ull 

abans que els nois apareguin a casa seva perquè no fi qui la 

pota...

La petició de la Toni Martínez em va genial per calmar la 

cap. La Malena s’enfi la per les parets. Morts de fàstic està de 

moda (la veritat, no sé on s’ha fi cat aquests dies la Toni Martí-
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nez, deu ser l’única que no els coneix). Els han entrevistat a 

diaris, revistes, ràdios. Tenen la frescor dels catorze i quinze 

anys i la barra necessària per aparèixer a Malena de nit. Són la 

sensació del moment i la Malena està malalta de gelosia. Sé 

que ha proposat que la seva amiga surti a Morts de fàstic per 

xeringar-los. Els xavals estan orgullosos de fer la secció al seu 

aire i a la Malena li encanta exigir-los coses. Obligar-los a fer 

sortir la seva amiga, per exemple.

A la meva feina s’ha de saber actuar i donar a cadascú el 

que demana. Que la Malena vol fastiguejar els «mocosos», 

com ella els anomena? Doncs li faig creure que ho ha aconse-

guit. Que els nanos volen decidir sols el que surt al programa? 

Doncs els deixo anar una mentida i els dic que l’actriu està 

boja per ells, i així ho accepten i creuen que ho han escollit per 

voluntat pròpia.

Els nois tenen raó, la meva essència són les martingales. I 

m’agrada. Sóc un crack.
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RAQUEL, ALBERT, ANAÏS, 
CARLA, JOTA

MODE XAT

 Anaïs: Raquel! Com estàs? K t’han dit d les notes?

 Raquel: Fatal x 1.000 

 Albert:  S xq no hi estan acostumats. Digues q truquin als 

meus pares.

 Jota: Millor q no. O diran k ets 1 mala infl uència.

 Albert: Eh, només vaig repetir 1r. I a la 2a vaig aprovar.

 Carla: Però k t’han dit?

 Raquel: Castigada sense sortir d casa 1 mes!!! 

 Anaïs: Y MDF?

 Raquel: Només puc anar a la tv per gravar MDF.

 Albert: Aaaaah!!!

 Raquel: Com k aaaaah! S 1 pal!

 Jota: Seria 1 pal si t treuen de MDF!

 Carla: Has d studiar +

 Anaïs: Pobretaaaaaaaaaaa, deixeu-laaaaaaaa.
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 Raquel: Gràcies, Anaïs!

 Carla:  K a ningú l castiguin! Tots a estudiar. MDF no pot 

morir! 

 Jota: Això, això!

 Anaïs: Carla for president! Ets la millor!

 Jota: Bé...

 Raquel: Carla! Carla! Carla!

 Albert: Carla, em passes les respostes d mates?

 Carla: Canvi i fora. Marxo a l’entrenament dels...

 Jota:  ...classifi catoriiiiiiiiis! 

 Albert: I guanyarààààs!

 Carla: He, he.

 Raquel: Canvi i fora. Vaig a studiar.

 Anaïs:  Canvi i fora. Vaig a veure com ha quedat el q hem 

gravat a casa meva.

 Jota: Canvi i fora. Vaig a treballar. 
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Raquel

BÚSTIA DE SORTIDA

        De:  Raquel

     Per a:  Alain

  Assumpte:  Desastre total

O t’ho explico a tu o exploto. Acabo de mentir als meus 

amics. M’han preguntat com m’ha anat a casa quan he ense-

nyat les notes, i no he tingut prou valor per explicar-los que no 

només m’han castigat un mes sense sortir. La meva mare s’ha 

plantat. Ha permès que enllesteixi el programa que estem gra-

vant; però ha dit al meu pare que parli amb la televisió perquè 

deixo Morts de fàstic. Sííí! Horrorós! Desastre total! ,,,,

La meva mare i jo hem discutit com mai. Li he dit coses horri-

bles: que l’odio, que preferiria viure sota un pont, que només em 

vol fer desgraciada, i no sé què més. M’he passat, ho sé. Però ella 

també. Li he dit que no penso tornar a dirigir-li la paraula. Ha 

al·lucinat mandonguilles. La seva nena obedient ha tret les urpes. I 

saps què m’ha respost?
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–Doncs molt bé. No em parlis. Que hi hagi més silenci a casa.

I s’ha quedat tan ampla! Bé, no, tan ampla, no, perquè ho ha dit 

amb ràbia, com mossegant... Mare meva, quin dia més espantós. 

Els teus pares no poden adoptar-me? Puc aprendre francès en dos 

dies, t'ho juro.

Ha sigut tan horrible que no he pogut explicar-ho als altres. Sóc 

una gallina. Pensava que no em tornaria a passar. Que des que fem 

el programa havia llençat a les escombraries els meus maleïts com-

plexos. Que mai més tornaria a ser una covarda. Doncs, fes-te fo-

tre. M’he cagat a les calces. Els ho anava a escriure però m’he fet 

enrere. Dels nervis que he passat em suaven les mans i el mòbil 

gairebé em rellisca i cau a terra, m’hauries d’haver vist... Que pe-

nosa.

Ara me’n penedeixo tant... Però continuo sense tenir els nassos 

de di’ls-hi. És que si saben que toco el dos del programa se n’armarà 

una de grossa. A més, si no ho explico és com si no estigués pas-

sant. D’acord, és una bestiesa, però jo què sé, potser el meu pare 

convenç la meva mare perquè canviï d’opinió. És difícil però possi-

ble. No, millor: demostro als meus pares que em prenc seriosa-

ment el curs. Sí, això sona bé. És més pràctic. M’he de posar a cent 

amb els estudis. N’he suspès només dues, geografi a i naturals, 

però he baixat en gairebé totes les assignatures (mare meva, com 

m’he penjat...). El meu tutor diu que estic als núvols i té raó. Als 

núvols, per si no ho pesques, franceset, és estar despistada, fora de 

joc, out. M’ajudaràs? Si em connecto més de dues vegades al dia, 

esbronca’m. I si hi ha algun dia que no dono senyals de vida, no et 
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preocupis, estaré estudiant. La setmana que ve tinc un examen de 

llengua i trauré un deu! Sí, aquest és un bon pla. Després refregaré 

l’examen a la meva mare pels nassos, ploraré desconsolada davant 

del meu pare, la meva mare s’agenollarà demanant-me perdó i 

aquí no ha passat res...

Ja, m’estic muntant una pel·lícula i sento tres-cents quilos de 

remordiments per no haver explicat la veritat a l’Albert, l’Anaïs, el 

Jota i la Carla. Sort que puc desfogar-me amb tu.

Vingaaaaa, vaig a estudiar. En silenci. A la meva mare, no li 

penso dir ni bona nit.

Bisous.
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Jota

BÚSTIA D’ENTRADA

       De:  Jota

    Per a:  Anaïs, Raquel, Carla, Albert

 Assumpte:  Convocatòria casa Toni Martínez

Aquest missatge és perquè recordeu que demà a la tarda 

gravarem a casa de la Toni Martínez, la protagonista de la 

pel·lícula Cinc amigues molt boges. També us recordo que no 

heu de venir disfressats ni res. Tampoc necessitem atrezzo. I 

més recordatoris. Haurem d’improvisar una mica, segons 

veiem de quin pal va la Toni Martínez. És allò que van comen-

tar l’Albert i la Carla. Per això mateix vull que tots dormiu vuit 

hores i vingueu frescos a la gravació. Bé, ja ho sé, abans ens 

veurem a l’institut, però prefereixo no barrejar els estudis amb 

la feina.

Llista de tasques:

Anaïs, tu portes la càmera que ens va regalar-cedir produc-

ció, com sempre. L’ordinador portàtil que ens va regalar-cedir 

producció que es quedi a casa.
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Jo porto el mòbil que em va regalar-cedir producció. I també 

una roba genial de marca DMGood. Sí! La nostra marca prefe-

rida. I ens la podem quedar a canvi que ens la posem per sortir 

al programa. Ja sé que vam dir que no faríem aquestes coses, 

però aquesta marca és diferent, companys. És la nostra marca. 

Bé, en els nostres somnis, perquè és tan cara que qui tingui 

alguna cosa de DMGoog que alci la mà. Ningú. D’acord, doncs 

això. Ara ja sí.

Lloc de trobada: el portal de casa la Raquel. Agafem un taxi 

amb els talonaris de taxi que em va donar el Martingales. Mola 

anar en taxi i pagar amb un talonari.

Es prega puntualitat.

Jota

El productor més efi cient que mai ha existit sobre la capa de 

la Terra

MDF Productions








