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Tot per la fama
Per fi ha arribat la GRAN oportunitat per a la
Liseta: Operació Veuarra, un autèntic talent
show de televisió a la seva escola, en què
elegiran el millor grup de música.
La Banda es prepara per participar-hi, tot i
que sorgeixen alguns petits obstacles, com
ara escenaris que s’empassen els cantants
o banys… de salsa de tomàquet. A més, un
membre del jurat desapareix, cosa que fa
perillar la continuïtat del concurs!
Participa en l’aventura
més trepidant de la Banda.
Som-hi!
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Res no
m’agrada més que
els dissabtes!

DISSABTE

2O
MAIG
Tot un cap de setmana
per endavant, el
diumenge impedint l’arribada del dilluns,
en Nic fora de casa
amb el seu equip d’esport, la mare al
mercat Bio amb els
seus tomàquets
8
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ecològics i la Kira i jo amb una única obligació: un llarguíssim passeig. Estava disfrutant del meu matí de dissabte quan…
—ZOÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ!!!
Aquell crit tan potent podia pertànyer, en
primer lloc, a una veuarra: la del meu germà Nic (però era impossible, tenia final de
lliga escolar)..., per tant, només quedava la
segona opció: la meva amiga Liseta, en un
terrible estat de nerviosisme i excitació. I
aquesta va ser l’opció correcta.
La Liseta va entrar a la meva habitació com
un tren d’alta velocitat.
—NO ET CREURÀS EL QUE ACABO
DE VEURE!!! —va exclamar, llençant per
terra un peluix i fent fora la Kira, que es
va apartar d’un bot abans que l’esclafés.
—Què has vist que és tan impressionant?
—vaig preguntar—. Una ong que regala
bosses de Louis Pitton? Un llapis de llavis
que dura trenta anys? Els One Perfection
en bicicleta?
9
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—NOOOOOO!!!!! —va cridar, fora de si—.
Aixeca’t, ho has de veure tu mateixa! És
el millor que ens ha passat des que vam
capturar el Fantasma Blanc! Des que vaig
descobrir les cookies de xocolata! Des que
la mare em va deixar (per fi!) pintar-me
les ungles dels peus!
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—OK, OK —li vaig dir, i em vaig aixecar d’un
salt. El meu dissabte se n’havia anat
en orris! I la Liseta, a punt de patir un dels
seus atacs…
La Kira m’esperava ja al costat de la porta,
mentre la Liseta em llançava la roba sense
combinar la samarreta amb els pantalons…

Això sí que era
estar fora de si.
—Vinga, Zoè, que no tenim tot el dia! —va
exclamar, i va córrer cap al saló—. Hem
de ser les primeres, abans que ho vegin…
la Carla i la Marla.
—Dóna’m una pista —li vaig demanar
mentre sortíem de casa a tota pastilla—.
Està relacionat amb la roba?
—NO!! —va respondre accelerant el pas.
—Pentinats, maquillatge, perfums?
—NO!!
—Bosses, sabates, collarets o braçalets?
—NOOOO!!
—Perruques, lloros, micròfons ocults, misteris?
11
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—QUE NO!
—Famosos, estrelles de cine, cantants?
La Liseta es va aturar en sec. I em va fer
l’efecte que ho havia encertat, he, he. I havíem corregut més de dos quilòmetres en
un temps rècord!
—És aquí? —vaig preguntar, estranyada.

La Liseta m’havia portat a la
porta de l’escola!
12
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Com a resposta, la Liseta em va assenyalar un
cartell enganxat al costat de la reixa, tancada,
perquè, com ja he dit abans, era dissabte; un
dissabte que havia començat molt tranquil…

Però, de tranquil, res de res!
La Kira em va mirar amb ulls resignats. El
passeig, a passeig.
—Mira! —va exclamar la Liseta, assenyalant-me el cartell—. LLEGEIX.
Si tens entre set i catorze anys, un grup d’amics divertits,
ganes de ser famós i una gran veu…

Avui estàs de sort, he, he!
Arriba el GRAN concurs de la tele!

operació

VEUARRA
Fes les proves DEMÀ a la teva escola i…
Converteix-te en una ESTRELLA de la música

YEAHHHH!!
PS: MOLT poques inscripcions…

Si hi voleu participar, afanyeu-vos!
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Així doncs, era ALLÒ: la Liseta havia trobat la manera de fer-se famosa!
—Doncs sí, ho tinc TOT: els amics, les ganes
i la veu…
—LA VEUARRA! —va dir una, ehem, veuarra darrere nostre. Les notícies volaven!
Eren la Carla i la Marla… com mosques al
voltant de la mel...
—Quina casualitat —va assenyalar la Carla—. Nosaltres també tenim tots els requisits, oi, Marla?
—Doncs SÍ —va afirmar la Marla, mirant-nos desafiadora—. I sobretot el de
LA VEU, oi, Carla?
I va començar a cantar a plens pulmons,
com un gat a qui li han trepitjat la cua, però
ben trepitjada.
14
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—OK, OK —la va tallar la Carla, mentre es
tapava visiblement les orelles—. Ja n’hi
ha prou. Sembla que com a cantant heavy no tens preu.

15
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La Liseta i jo ens vam mirar, però no vam
badar boca.
—Bé, parelleta de margis —la Carla no desaprofitava l’ocasió per fer-nos empipar—,
ens en anem a assajar, que la Marla encara ha d’afinar una mica… CIAO!
La Liseta semblava un globus a punt d’esclatar… tot i que no ho va fer fins que les dues
pestíferes amigues van tombar la cantonada de l’escola.
—NO puc amb elles!! —va explotar—.
Per què no ens deixen en pau?
Vaig intentar tranquil·litzar la Liseta.
—Has d’entendre que elles també tenen
dret a presentar-s’hi… —les vaig justificar—. I, a més, la Marla canta tan malament que no crec que tinguin gaires
oportunitats, no t’ho sembla?
—És clar que sí que hi tenen dret! —va reconèixer la Liseta—, però no sé per què
sospito que faran servir un dels seus truquets per quedar per sobre de la resta…
16
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Cantar fatal no és cap problema per
convertir-te en un cantant famós... En
conec MILERS!
En això tenia raó. I també era cert que la
Marla i la Carla no sempre jugaven net. Però
si la Liseta es volia presentar al concurs,
primer havíem de convèncer la resta de la
Banda, i això no seria gens fàcil. Sobretot,
coneixent l’Àlex.
—Zoè, sisplau, sisplau… Ens hem d’anar a
apuntar ARA! —em va apressar—. No fos
cas que ens quedéssim fora… Ho diu el
cartell: Molt poques inscripcions.
—Ja, però que l’Àlex i en Marc acceptin de
participar a Operació Veuarra —vaig
assenyalar—, no ho veig gens fàcil…
La Liseta em va aferrar el braç i em va arrossegar amb ella. Tot i que no havia dit
res, sabia on em portava: a buscar en Marc
i l’Àlex per mirar de convence’ls perquè ens
presentéssim al concurs.

17
Todo por la fama-corr.indd 17

11/12/14 09:11

Tenia la mirada fixa en el camí. I podia imaginar-me fàcilment què estava pensant: ja
es veia triomfadora, sortint d’un hotel luxós
en limusina, vestida de llarg, amb dissenys
exclusius, i convertida en la cantant estrella
d’un nou grup de fama MUNDIAL…

LA BANDA
DE LA
LISETA!
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