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Raquel

Play 

Em dic Raquel i estic fi ns als nassos de ser fi lla única. El que 

diré sona a nena consentida, però fi ns fa poc estava encantada 

de no tenir germans. Sempre hi he trobat avantatges. D’acord, 

de petita, quan vaig conèixer la Carla i el Jota, dos dels meus 

millors amics i germans bessons, vaig demanar als meus pares 

per què jo no tenia un germà bessó. I vaig fer el mateix quan 

va néixer el germà petit de l’Anaïs, una altra de les meves mi-

llors amigues: «Mama, i jo quan tindré un germanet?» Però els 

meus pares em van explicar que això no passaria i em vaig 

quedar tan ampla.

M’agrada ser fi lla única. En comptes de germans tinc amics 

amb qui he viscut experiències al·lucinants, com quan vam 

convertir un vídeo que havíem gravat i penjat a Youtube en 

viral, i gràcies al vídeo després el programa Malena de nit ens 

va fi txar per fer una secció sobre com veiem la vida la gent de 

tretze i catorze anys, i a partir d’aquí ens vam convertir en el 
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grup de moda. L’Anaïs, el Jota, la Carla, l’Albert, que va ser 

l’últim a afegir-se al grup, i jo som els Morts de Fàstic (així es 

diu la nostra secció), i quan hem de treballar en el programa 

ens reunim a la meva habitació perquè sóc l’única que no he 

de compartir-la. Després disposo de tot el temps del món per 

assajar el meu paper de presentadora, perquè no em passa 

com a l’Anaïs, a qui obliguen a fer de cangur del seu germà 

petit (evidentment, sense cobrar). Ni tampoc he de suportar 

brometes idiotes de germans grans, com l’Albert, que té un 

germà, el Xavi, que li ha dedicat una col·lecció de malnoms 

horribles: Albertigós, Famoset d’Estar per Casa, Mort de Nas-

sos (l’Albert té un nas gran però no li agrada que ningú l’hi re-

cordi) i Nàpia amb Potes que Surt per Televisió.

Sí, és clar, les meves vacances són una mica més avorrides, 

però com que no tinc germans amb qui discutir-me també són 

més tranquil·les. I a més, encara que mai no he sigut supero-

berta (tot i que la meva timidesa ha millorat bastant des que 

fem el programa), sempre he aconseguit fer algun nou amic.

És el que em va passar fa dos estius quan els meus pares i 

jo vam instal·lar-nos en un càmping de la costa. Allà vaig conèi-

xer l’Alain, un noi francès que viu a Perpinyà. Ens vam caure 

tan bé que em vaig penjar d’ell com d’un fuet. Però vaig ser tan 

burra que me’n vaig acomiadar sense atrevir-me a fer-li un 

petó ni a explicar-li el que sentia. Des de llavors hem mantin-

gut la nostra amistat gràcies als xats, les videoconferències i 

tot el que ens permet Internet, i gràcies a la pujada d’autoesti-

ma que em va agafar quan vam començar a sortir per la tele li 
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vaig confessar que m’agradava. Però l’Alain em va deixar molt 

clar que encara que jo també li agradava estàvem a massa qui-

lòmetres per començar a sortir. La seva decisió no em va fer 

gaire feliç, és clar, però la vaig entendre, i vam continuar sent 

amics.

Però fa poc vam estar a punt d’engegar la nostra amistat a 

fer punyetes. El molt tros de quòniam em va demanar ajuda 

per lligar-se una noia de la seva classe, a mi, a l’amiga sense 

substància, a la bleda que perd el cul per ell i a qui es permet 

el luxe de prendre el pèl… Per sort em vaig plantar i vaig enviar-

lo a fregir espàrrecs, i es va adonar que s’havia passat tres po-

bles. Em va demanar perdó, va sortir amb aquesta noia i al cap 

de poc van tallar, i els dies han passat i entre ell i jo les coses 

estan molt millor. Fins i tot pensava que havia deixat d’agradar-

me, que havíem aconseguit ser bons amics i punt. O que el noi 

que m’agradava no era ell. Sí, perquè els assumptes d’amors 

són un autèntic embolic i, entre anades i vingudes de Alain, va 

aparèixer l’Albert. Bé, l’Albert i un quasi petó que ens vam fer, 

encara que en realitat no ha passat res.

Quan l’Alain i jo vam discutir, l’Albert es va posar molt con-

tent, i fi ns i tot va fer un intent d'acostar-se'm, però després hi 

va haver un malentès entre nosaltres. L’Albert és el guionista 

de Morts de fàstic, però es va trencar un braç i jo em vaig oferir 

a ajudar-lo… I quan la gent de la tele em va felicitar pel guió 

que vaig escriure, l’Albert s’ho va agafar molt malament. Va 

patir un atac de gelosia horrorós, ens vam enfadar, però per 

sort després tot es va solucionar: l’Albert em va proposar que 



8

escrivíssim els guions junts, l’Alain em va demanar perdó i se-

guim sent amics, i en teoria l’Albert continua anant al darrere 

de la Cristina Llorente, la noia guapa de l’institut, i jo, amb la 

meva relació estranya amb l’Alain.

Doncs bé, precisament l’Alain és el «culpable» que estigui 

farta de ser fi lla única. D’aquí a poc hi ha un cap de setmana 

llarg i m’ha convidat a passar tres dies a Perpinyà, però els 

meus pares han dit que no. Bé, han dit que no al fet que hi vagi 

jo sola al tren. Creuen que encara no tinc edat, que és un tra-

jecte massa llarg, que és un embolic i no sé què coi més. L’Alain, 

és clar, només m’ha convidat a mi. Els meus pares i els seus 

pares no es van fer amics i evidentment no els han dit res. Però 

a la meva mare, en la seva línia de mare pesada total, se li va 

acudir una idea de bombera:

–Bé, nosaltres també hi anem, ens allotgem en un hotelet o 

on sigui, i tu te’n vas a casa de l’Alain.

–Però, mama, no veus que queda fatal que us autoconvi-

deu?

–No, fi lla, això no és autoconvidar-se. Nosaltres aniríem a la 

nostra...

–Lola, no sé si es bona idea –va intervenir amb seny el meu 

pare, però després va espifi ar-la–, però millor això que deixar-

la anar sola pel món. Només tens tretze anys.

–Gairebé catorze –vaig protestar jo, molt, però que molt 

ofesa.

El rovell de l’ou de tot l’assumpte és que només em tenen a 

mi, i que tooooot el temps que dediquen a exercir de pares 
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està centrat en la seva fi lla única, jo, i acaben sent una llauna 

de pares. L’Anaïs diu que són sobreprotectors al cent per cent. 

Jo dic que són histèrics al cent per cent. El cas és que per pri-

mera vegada a la meva vida m’he adonat que si tingués ger-

mans això no passaria. Estarien estressats ocupant-se dels uns 

i dels altres, i potser em costaria una mica que em deixessin 

agafar un tren, però ho aconseguiria. I ara, en canvi, el meu 

tema és EL TEMA. No puc despistar-los. No puc acusar la meva 

germana petita que ella també fa les coses malament, perquè 

no existeix. O demanar al meu germà gran que m’ajudi a 

convence’ls, perquè tampoc no existeix.

–Albert, em deixes el Xavi uns dies? –li vaig dir ahir a 

l’institut quan li vaig explicar el desastre de casa meva.

–No, te’l regalo –va ser la seva resposta.

Tant de bo fos tan fàcil. Aquest matí, abans d’anar a l’institut, 

els he plantat davant dels nassos tota la informació sobre el 

bitllet de tren, el trajecte, la durada, el preu, i un email de l’Alain 

on diu que els seus pares i els meus pares poden parlar per 

Skype perquè els meus pares es tranquil·litzin. La meva mare 

ha reaccionat a la seva manera:

–No m’agrada que els fi quis pel mig. El teu pare i jo decidi-

rem si hi vas o no hi vas sense parlar-ne amb ningú. Només 

faltaria.

–D’acord, però quan? Falten poques setmanes i els seus pa-

res han de saber-ho –he mentit per pressionar-los.

–I per què necessiten saber-ho? –ha preguntat el meu pare.



10

–Doncs, doncs… Jo què sé! Doncs perquè són persones nor-

mals i volen saber si hi aniré o no! No com vosaltres, que sou 

els pares més friquis i insuportables del món!

És el primer que m’ha vingut al cap, perquè no podia dir-los 

la veritat, que la que necessitava saber si hi aniria era jo. Que 

des que l’Alain m’ha convidat a Perpinyà, el meu enamorament 

ha tornat a sorgir de les profunditats, i no puc evitar pensar 

que si l’Alain vol que ens veiem és per algun motiu. I que els 

nervis per la trobada em porten pel camí de l’amargura, i que 

és horrible que no m’hi deixin anar. Evidentment, després del 

que he dit, se n’ha armat una de grossa. La meva mare m’ha 

contestat que no tinc cap dret a titllar-los de friquis i insuporta-

bles. Que el meu pare ens està ajudant molt amb el merder de 

la tele, que sí, que està a l’atur i té tot el temps del món, però 

que no puc ser tan desagraïda perquè es deixa la pell portant-

nos a tot arreu, parlant amb el Martingales (que en realitat es 

diu Martí, però nosaltres li diem així perquè és el rei dels em-

bolics), el productor de la tele, de tots els temes de diners, 

papers i coses rares, i que si fos tan insuportable no ens faria 

de representant sense cobrar. I després, sense que vingués a 

tomb, m’ha recriminat que continuo tenint l’habitació més 

desordenada de l’univers, que sempre dic que l’endreçaré i 

després es queda feta un fàstic, i que amb la meva actitud no 

sap com tinc el valor de demanar favors.

El meu pare ha intentat frenar la meva mare, però també 

m’ha deixat a l'altura del betum.
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–Tens tretze anys i som responsables del que et passi. No 

pots ser tan egoista d’enfadar-te perquè vulguem el millor per 

a tu.

He aprofi tat que arribava tard a classe per agafar la motxilla 

i fotre el camp clavant un cop de porta.

Per sort, tinc amics per desfogar-me. O per adonar-me que 

no sóc l’única penjada.

–D’acord, això teu és fort de nassos –ha dit l’Anaïs–, però 

això meu encara és pitjor.

–Això dels nassos no ho deus dir per l’Albert? –ha fet broma 

el Jota.

L’Albert, en comptes de contestar amb una altra broma, com 

de costum, tan sols ha fet una mitja rialla. Em sembla que cada 

vegada que parlo de l’Alain i del cap de setmana que passaré a 

casa seva (perquè com em dic Raquel Segura que aniré a Per-

pinyà, encara que m’hagi d’escapar), l’Albert es posa de mala 

llet.

–Ha, ha, ha –ha respost l’Anaïs sense riure–. Doncs no. Ho 

dic perquè m’han ofert un cangur… cobrant! I no puc agafar-lo 

perquè he de cuidar el meu germà petit, sense rebre ni un cèn-

tim!

–D’acord, això teu també és fort. Podem votar a veure qui és 

més desgraciada, i la que guanyi rebrà tot el nostre suport –ha 

proposat el Jota, impassible.

–I la que perdi? –he preguntat jo.

–Doncs també, tonta del cul –ha dit el Jota, rient-se de mi–. 

Vinga, què voleu que fem? Una vaga? Una manifestació? Ja ho 
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tinc! L’Albert i tu escriviu un guió que passi en un tren que vagi 

a França, i així els teus pares t’hi deixaran anar per gravar un 

Morts de fàstic. I de pas t’hi acompanyem.

–Jota, t’he de dir que ets el millor productor del nostre 

equip, però no colarà, col·lega, i a mi no sé si em ve de gust 

anar a Perpinyà –ha sentenciat l’Albert molt seriós, i amb un to 

que no he aconseguit desxifrar si era de bon rotllo o de mal 

rotllo.

–A més, i jo què? Necessito fer aquest cangur. Vull fer aquest 

cangur. Ja no aguanto més haver de fer cangurs gratis –s’ha 

queixat l’Anaïs.

–Escolteu, i la Carla? Hem de quedar per parlar del pròxim 

programa –he preguntat quan m’he adonat que no l'havia vist 

des que havia sonat el timbre del descans per esmorzar.

Aleshores se’ns ha apropat el Fer, que fi ns fa poc era el paio 

més fatxenda i cregut de la nostra classe, el líder de la banda 

dels Canelons, un nom que es va inventar l’Albert per al grupet 

de skaters enrotllats format pel Fer i els seus amics. I així era, 

un fatxenda, fi ns que va confessar que estava boig per la Carla 

i ara, en lloc de ser un cregut, s’ha convertit en un pesat còs-

mic, i la Carla es passa el dia fugint-ne.

–Heu vist la Carla? Li he dit abans que havia portat coca de 

la meva mare per esmorzar i que n’havia guardat un tros per a 

ella, però no la veig per enlloc.

L’Albert i el Jota han hagut de girar-se perquè el Fer no veiés 

que s’estaven pixant de riure. I l’Anaïs i jo hem hagut de dir-li la 

veritat, que no teníem ni idea d’on s’havia fi cat. I hem callat 
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que segurament deu estar menjant-se l’entrepà en qualsevol 

racó perquè no la trobi.

Quan el Fer ha tocat el dos per seguir buscant la seva esti-

mada, nosaltres hem decidit que la que té el problema més 

gros no era jo, ni l’Anaïs, sinó la Carla, perquè haver d’aguantar 

el Fer és un malson.




