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DISSABTE 21  DE MAIG

WELCOME TO MY LIFE

Avui començo aquest diari, on explicaré tot el que em passi en 

el temps que pugui comprimir entre les seves pàgines. Vull veure 

escrit el que estic vivint per entendre millor l’embolic en què s’ha 

convertit la meva vida...

No escric en una llibreta qualsevol. M’ha arribat avui per correu, 

i és el regal d’aniversari d’un tiet molt despistat que viu al Japó. 

Dic «despistat», perquè falta una mica més d’un mes per al meu 

aniversari!

Aquest quadern és molt, però molt especial. Crec que és un dels 

millors regals que m’han fet mai. Les cobertes negres estan estam-

pades amb dues fotos de la meva Marlene, la guitarra elèctrica a 

la qual dono canya: una Les Paul preciosa de segona mà amb un 

símbol molt estrany gravat que la fa única. Ja explicaré en un altre 

moment la història de la Marlene i aquest logo.
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Les fulles són gruixudes, d’aquestes que la tinta no pot traspassar. 

És la llibreta més maca que he tingut mai entre mans. A més, ma 

mare ha trobat fa poc una estilogràfica de quan era jove i me l’ha 

regalada. I encara funciona!

Aquest és el meu primer diari. Suposo que no n’he escrit cap abans 

perquè les meves idees trobaven soles el seu lloc, juntament amb 

solucions per a tot el que m’anava passant. Però ara, i cada cop més, 

sento que m’és molt difícil posar ordre a la meva vida.

Encara que vivim a l’època virtual, prefereixo mil cops escriure a 

mà que amb un teclat i una pantalla. És molt més autèntic sentir 

com la ploma rasca el paper i deixa la meva empremta. 

Tinc, a més, 10 BONES RAONS per fer-ho en una llibreta:

1. La meva cal·ligrafia és única al món, no com les lletres prefabri-

cades dels ordinadors. Si vull crear una cosa realment meva, ha de 

ser-ho fins i tot en això.

2. No tinc ordinador propi, he de fer servir el de ma mare, que és 

una tafanera —com gairebé totes les mares—, i no em ve de gust que 

fiqui els nassos en el que faig o deixo de fer.

3. Vaig molt més ràpida escrivint a mà que amb l’ordinador o el 

mòbil. Suposo que és la pràctica de prendre apunts a classe.
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4. Aquesta llibreta la puc portar a tot arreu. Transportar un ordinador 

no és tan fàcil.

5. Mai havia fet servir una estilogràfica, i em fa il·lusió escriure el 

diari així. Em sembla romàntic, bohemi i elegant.

6. Els meus músics preferits van escriure les seves lletres sobre fulls 

de paper. Els versos ratllats i reescrits són la marca de les millors 

ments literàries i musicals. Imitar-los és un petit homenatge als meus 

poetes preferits del rock: vull escriure com ells ho van fer, traient 

tot el que porto a dins.

7. Quan aquest quadern envelleixi, desprendrà l’olor dels fulls vells, 

i les pàgines es tornaran groguenques. Em mola molt aquest aspecte 

decadent dels llibres.

8. A la llibreta només apuntaré el que em sembli important de debò. 

Cada línia que escrigui serà un tatuatge a la pell dels fulls. M’estal-

viaré paraules buides.

9. Estic agafant la ploma d’una manera bastant rara. Per això la meva 

lletra és tan dolenta i irregular que ningú, a part de mi, l’entendrà. 

Això és un gran avantatge! 

10. Una raó extra per escriure en aquest quadern: la mare no sap 

que existeix, perquè quan he rebut el paquet no era a casa. Només 
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el meu tiet del Japó i jo coneixem aquesta llibreta. I el meu tiet i 

la mare no parlen gaire, ja que tenen personalitats molt diferents 

i sovint discuteixen. Per tant, aquest diari serà desconegut per a 

ella i per a la resta del món (o gairebé).

No és que em porti malament amb ma mare, però com ja he dit a la 

raó número 2, és una de les persones més controladores del món. 

Vol saber tot el que faig a cada moment. No entén que necessito 

tenir vida privada!

Fa poc em van nomenar la millor estudiant del curs, encara que 

va ser una cosa dolenta, perquè des de llavors les meves suposades 

amigues em deixen de banda. A més, a casa ajudo en tot el que puc. 

Tot i així, ma mare gairebé no em deixa sortir. Qualsevol companya 

de classe té molta més llibertat que jo i li exigeixen molt menys. 

És molt injust.

Uooooo! Estava tan concentrada escrivint que el soroll del telèfon 

m’ha espantat i la ploma m’ha caigut a terra. Per sort, no ha caigut 

de punta.

Acabo de rebre un missatge del Lluís, el meu millor amic. Em demana 

que demà a la tarda vagi a casa seva, perquè m’ha de dir una cosa 

MOLT important. M’assegura que no pot esperar més. Quina intriga! 

Per descomptat que hi aniré…
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Al Lluís el conec des que vaig començar l’ESO. Em va caure genial 

des del primer dia. És un noi molt discret quan està en grup, però 

s’obre quan estem a soles. Gairebé sempre porta el seu ukelele (una 

guitarreta amb quatre cordes) penjat de l’esquena. Diu que ho fa 

perquè la inspiració per compondre li ve quan menys s’ho espera i 

així sempre està preparat.

Encara que em jura que compon molt, mai m’ha ensenyat una sola 

cançó seva… Això sí, escoltem música semblant i algunes tardes 

fem versions de cançons que ens agraden. Crec que ens portem tan 

bé perquè ell viu la música com una religió. Igual que jo.

Suposo que per això i per tantes altres coses, m’he enamorat d’ell. 

Al principi era com una droga que m’era subministrada per primer 

cop, i de la qual ningú m’havia advertit. I crec que m’hi he enganxat! 

Sóc una ionqui del Lluís. Com més el conec, més necessària m’és la 

seva presència. Ara mateix ja em veig incapaç de viure sense ell, 

sempre està als meus pensaments. 

Mai m’he atrevit a dir-li res d’això. No ho faig perquè em fa molta 

por. No sé com reaccionaria… És horrible no poder-li confessar els 

meus sentiments. 

Em pregunto si li agrado. Com ho puc saber? Mai fins ara m’havia 
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enamorat d’algú. És possible que jo li agradi com alguna cosa més 

que una simple amiga? Estic molt nerviosa pel que pugui passar.

Potser el que em vol dir demà és que sent el mateix que jo...

Ja li he contestat el missatge. 

Ara només queda esperar fins demà.
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D IUMENGE 22 DE MAIG

EVERYBODY HURTS

Avui he anat a casa del Lluís. 

Quan trucava al timbre, he estat a punt de desmaiar-me. Les cames 

em tremolaven! Crec que mai havia estat tan nerviosa.

M’ha dut a la seva habitació amb molta pressa. Tot i que els seus 

pares no hi eren, ha mirat per totes bandes abans de tancar la porta 

de cop, com per deixar clar que ningú més hi podia entrar.

Per dissimular la tremolor, m’he llençat sobre el puf que té a terra. 

Llavors, ell ha agafat l’ukelele i s’ha posat a tocar amb la mirada 

perduda al sostre. Semblava molt nerviós, també.

Estava tan rematadament bo... Els rínxols castanys deliciosament 

despentinats li queien sobre les espatlles, i el sol que entrava per 

la finestra aclaria encara més els seus ulls verds. Es mossegava el 

llavi i donava copets amb el peu al ritme de la música que tocava.

001M-2421cat.indd   13 29/01/13   15:03



 14 

M’he decidit a parlar, ja que només ens havíem saludat al principi 

i començava a ser una mica incòmode.

—Ja em tens aquí. En lloc d’ignorar-me, podries dir-me allò que era 

tan important, no creus?

En aquell moment ha fixat la mirada en mi. Sense deixar de tocar 

l’ukelele, m’ha somrigut amb una alegria que mai abans li havia 

vist. Estava segura que, per fi, em diria que sentia el mateix que jo.

—Em promets que no et riuràs de mi, H.?

—És clar! Ja saps que no ho faré. T’ho prometo.

Les seves galtes s’han tornat una mica vermelles en sentir la meva 

resposta. Ha deixat l’ukelele sobre el llit i m’ha tornat a mirar. Lla-

vors ha deixat anar:

—M’agrada la Frida.

—Què?

Ha estat com si una espasa em travessés el cor. Ha sigut horrible. 

M’he empassat les llàgrimes i he seguit la conversa, fingint que no 

m’importava que li agradés la noia més guapa i agradable que conec. 

A qui no li agradaria algú així? M’ho hauria d’haver imaginat. He 

estat una estúpida pensant que podria ser jo. 
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—La miro i sento... No sé com explicar-ho! Sento que és la noia més 

especial del món i, a més, és tan guapa...

Ha intentat descriure-la, però s’encallava tota l’estona abans d’aca-

bar la frase.

—Ja ho sé, està boníssima —he dit—. No cal que m’ho expliquis, és 

veritat.

Llavors el Lluís s’ha enfadat i m’ha aixecat la veu:

—No parlis així d’ella! Saps perfectament que jo no sóc un d’aquests 

que només pensen a tirar-se una tia. La Frida significa molt més per 

a mi. És veritat que té un cos perfecte, però és que tota ella es 

perfecta. És llesta, divertida i... No sé, cap cançó d’amor li faria 

justícia. Això és el que penso. La Frida no és d’aquest planeta.

M’ha semblat patètic. Sí, la Frida és molt guapa i cau bé a tothom, 

però no deixa de ser un ésser humà com jo.

De sobte, el seu entusiasme ha caigut. M’ha tornat a mirar i ha 

sospirat.

—Desgraciadament, és impossible que ella s’interessi per mi.

—Per què no li hauries d’interessar? Que jo sàpiga, a la Frida li van 

els nois —li he dit fent molt d’esforç per semblar indiferent.
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—No sóc el seu tipus. A ella li van els tios que s’estan amenaçant 

tot el dia i que la tracten com si fos una nina. Quan la veig amb 

aquests inútils… —ha tancat els punys, que li tremolaven de ràbia—. 

Ella es mereix que la tractin com una princesa. 

PA-TÈ-TIC. M’ha semblat que fins i tot estava a punt de plorar de 

la ràbia. Però s’ha aguantat les llàgrimes. Boys don’t cry, com diu 

la cançó de The Cure. Després ha respirat profundament un parell 

de cops i m’ha dit:

—Volia que vinguessis perquè tu ets una noia, i saps millor que jo 

què us agrada. Què creus que hauria de fer per atraure-la? 

El que em faltava! A qui se li acut preguntar a la noia que està 

enamorada de tu com es pot fer per agradar a una altra? He sentit 

que cremava per dins. Llavors, a la meva emissora interior ha sonat 

una cançó. És una cosa que em passa sovint en moments de crisi. I 

aquesta tarda maleïda m’han vingut els últims versos de l’Everybody 

hurts de REM.
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Well, everybody hurts sometimes

Everybody cries

And everybody hurts sometimes

So hold on, hold on1

Aquesta cançó ha ressonat amargament dins meu. El missatge és 

molt cert. Tot i que, sense voler-ho, m’ha fet patir, he intentat aju-

dar-lo.

—Lluís, ets molt bon tio. I els nois que a ella li agraden no ho són, 

això és veritat. Però no et rendeixis —m’he aguantat el riure quan 

he dit això tan ridícul—. Continua mostrant-te com ets, sigues igual 

d’amable amb ella i abans o després s’adonarà del que vals.

—Les noies sempre dieu això, però mai és veritat.

—Demostra-li que pot ser molt més feliç amb tu que amb aquests 

xulos barats. Per què no li ensenyes les cançons que t’agraden?

—Estàs boja? Te la imagines escoltant The Cure, David Bowie o Iggy 

1. «Bé, tothom pateix de vegades, / tothom plora. / Tothom pateix de vegades. / 
Aguanta, aguanta...»
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Pop? Pensaria que sóc un tarat per escoltar música tan vella. No, 

no, ha d’haver-hi una altra manera d’agradar-li.

La discussió ha continuat gairebé una hora més. El Lluís ha proposat 

estupideses per seduir la Frida com, per exemple, barallar-se amb 

algú davant d’ella o començar a fumar, per assemblar-se als nois 

que l’atrauen. 

He intentat convèncer-lo que això no li serviria de res i que ha de 

comportar-se de manera espontània. Mentrestant, jo cada cop estava 

més ratllada. Li he suggerit que faci algun treball en grup amb ella, 

perquè podran passar més temps junts. Així es coneixeran millor i 

potser ella es fixarà en ell.

Poc després han arribat els seus pares i he marxat a casa. 

Pel camí, els carrers em semblaven grisos, freds i tristos; fins i tot 

borrosos; les llàgrimes m’impedien veure’ls bé.

Un cop a casa, m’he tancat a l’habitació i m’he estirat al llit molt 

cabrejada. He maleït la guapíssima Frida i la seva perfecció. I el 

pitjor de tot és que, des que em van nomenar la millor estudiant 

del curs, ella es l’única persona —a part del Lluís— que no m’evita 

per por del que puguin dir els altres si la veuen amb mi. És l’única 

amiga que m’aprecia de debò. A ella no li importa el que diguin, 
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encara que suposo que és normal, ja que cau bé a tothom.

En fi, que la maleeixo i la beneeixo al mateix temps. És una sen-

sació estranya.

Demà és dilluns, un altre horrible dilluns que comença amb una 

professora histèrica. Veuré la Frida. Necessito explicar-li com em 

sento, estic segura que ella m’entendrà.

Vull que acabi ja aquesta maleïda tarda de diumenge.
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