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L’èxit de la seva primera novel·la, Cançons per
a la Paula, el va convertir en un referent de la
literatura juvenil. Posteriorment, van seguir
dues novel·les més, Saps que t’estimo? i Fesme callar amb un petó, que conformen la seva
primera trilogia.
La sèrie sobre El Club dels Incompresos, formada per Bon dia, princesa!, No somriguis que
m’enamoro, Puc somiar-te? i que es tanca amb
Tinc un secret. El diari de la Meri, s’ha convertit en el fenomen editorial més gran de la literatura juvenil.
Traduïdes a diverses llengües, les seves novel·
les ja tenen més d’un milió de seguidors, i la
seva adaptació cinematogràfica, El Club dels
Incompresos, va tenir un gran èxit i va omplir
les sales. Amb la novel·la Tan senzill com tuitejar t’estimo, a la qual va seguir Tan senzill com
fer-te un petó, Blue Jeans va començar una
nova sèrie que ben segur que tornarà a captivar els lectors.

El final de la trilogia Cançons per a la
Paula no deixa indiferent ningú.
La Paula se’n va a Londres a estudiar i afronta amb
molts dubtes una relació a distància. No serà fàcil triar
quin camí cal agafar amb qui creu que és el noi de la seva
vida: l’Àlex. L’escriptor ha obert un bibliocafè i una de les
seves clientes és la seva més gran admiradora. Les Sugus,
per la seva banda, s’han separat i entre elles les coses ja
no són el que eren. La Míriam es veu immersa en una relació tòxica, la Cristina ha trobat l’amor i la Diana segueix
sent la Diana, encara que amb el Mario al
seu costat ha madurat.

Sèrie El Club dels Incompresos
«Vaig començar a escriure al Fotolog el 3 de juny
del 2008. El primer capítol el van començar quatre persones, i mai no vaig pensar que s’acabaria
publicant. Aquell estiu vaig estar a punt de deixar
d’escriure; però gràcies a tot el suport que vaig
tenir via Internet, vaig decidir tirar endavant. Tinc
més de cent comptes oberts a Tuenti, i els gestiono personalment. Faig les coses al revés: primer
em vénen al cap els títols dels llibres i després
procuro que tot encaixi». Blue Jeans
«Tot el que s’hi explica et podria passar a tu».
Nuria Forte, Libros de ensueño
«Blue Jeans ha aconseguit que torni a recordar la
meva adolescència. M’ha encantat».
Anabel Botella
«El millor llibre que he llegit en tota la meva vida.
Desitjava que mai no s’acabés! Sisplau, escriu més
llibres! M’has fet somiar». Martita Love
«A més d’un llibre, ho estàs convertint en una experiència. […] És molt maco que et dediquis tant a
les teves fans!». Clau_Ales

«NINGU NO ELS ENTENIA. NINGU NO ELS
RESPECTAVA NI ELS ESTIMAVA, FINS QUE VAN
ANAR AJUNTANT-SE ELS UNS AMB ELS
ALTRES PEL CAMI».
Es van conèixer fa dos anys, quan més es necessitaven, i van
formar el CLUB DELS INCOMPRESOS . Però sembla que alguna cosa
ha canviat, ara, i ja no saben si poden comptar els uns amb
els altres.
La Valèria no sap si, deixant-se endur pels seus sentiments,
pot trair la seva millor amiga; en Bruno escriu cartes d’amor
sense èxit; la Maria és l’aneguet lleig que busca el seu lloc;
l’Elisabet no està acostumada a un no com a resposta; en
Raül no vol equivocar-se una altra vegada, i a l’Ester li agradaria cridar el seu amor als quatre vents.

«La meva mare em va repetir unes vint vegades
la setmana passada que tant de bo em dediqués
tant als estudis com als teus llibres». Yaii
«L’adoro!!! Sóc una friki, ben orgullosa de ser-ho,
de Blue Jeans i dels seus llibres». Isabel 99
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BLUE JEANS
pseudònim de Francisco de Paula Fernández, va néixer a Sevilla i la seva adolescència va transcórrer a Carmona. Amb
divuit anys es va instal·lar a Madrid, on
viu actualment, per estudiar periodisme a la Universitat Europea. Després de
fer un màster de periodisme esportiu i
col·laborar amb alguns mitjans, va trobar
finalment el seu lloc quan es va deixar
endur per la seva gran passió, l’escriptura.
La trilogia «Cançons per a la Paula» és la
seva primera obra publicada, una història
que milers de seguidors van començar a
llegir en diferents xarxes socials abans
que es publiqués en paper.
Quan no escriu, BLUE JEANS dedica el
seu temps lliure a respondre les preguntes dels seus seguidors a les xarxes socials. També ha col·laborat amb la revista
Superpop.
www.lawebdebluejeans.com
@FranciscodPaula

Il·lustració de la coberta: © Anastasiya Zalevska / Shutterstock
Fotografia de l’autor: © Francisco Fernández del Pozo
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Sèrie Tan senzill

El desenllaç més esperat de
la primera història que va
passar de les xarxes socials
al paper.

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el
prestigiós premi Cervantes Chico 2013.
www.lawebdebluejeans.com
@FranciscodPaula
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, pseudònim de Francisco de Paula Fernández, va néixer a Sevilla i va viure fins
als divuit anys a Carmona. És un dels autors
espanyols amb més seguidors a les xarxes
socials. Llicenciat en Periodisme, actualment
viu a Madrid.
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na tarda de desembre, en un lloc de Londres
El fum s’enfila fins al sostre de l’habitació.
Forma un núvol grisenc que ella contempla abstreta. I això que aquí no es pot fumar. La Paula agafa el
cigarret pel filtre i l’acaba d’apagar. Tus una vegada, dues.
Des que va deixar de fumar, odia el tabac. La seva companya sí que hi està completament enganxada. I més en època
d’exàmens. Tot i això, la Valentina no és una mala noia.
Obre la finestra perquè es ventili l’habitació, però de
seguida la torna a tancar: fa fred. Massa. En aquest país,
l’hivern es fa notar de valent, fins i tot ja ara: al final de la
tardor. Ha vist tan poc el sol des que hi va arribar al setembre! Potser és el que més troba a faltar. Llevat d’ell, esclar.
Perquè no es pot comparar la manera com la Paula troba a
faltar el sol amb com enyora l’Àlex.
Mira el rellotge. Deu estar connectat, ja? Potser sí: gairebé són les cinc. Corre fins a l’altre extrem de l’habitació,
on hi ha el portàtil damunt de la taula. El treu de la funda i
es llança amb ell sobre el llit. L’encén i espera que es carregui. Quina lentitud! Dóna copets amb els dits al matalàs
amb impaciència. Ja està! El Windows Vista a la fi arrenca.

008-124599-FES-ME CALLAR AMB UN PETO.indd 11

21/09/16 18:58

BLUE JEANS

– 12

Ràpidament, obre l’MSN amb l’esperança de veure el seu
nick entre els connectats.
Sent un pessigolleig per tot el cos. I somriu: l’Àlex és
allà. De totes maneres, el somriure va acompanyat d’una
intensa escalfor als ulls. Li couen. S’esforça per retenir les
llàgrimes; no vol que la vegi plorar.
Pràcticament coincideixen en el seu primer missatge.
Escriuen i se saluden alhora.
—Hola, carinyo!
—Hola, petita!
Li arriba una invitació de part d’ell per començar una
videoconferència. Ella es pentina una mica amb les mans,
es col·loca els auriculars i accepta. La webcam de la Paula
s’encén la primera. Es veu a ella mateixa i somriu tant com
pot. Estan prou bé els blens rossos que s’ha fet als cabells
castanys. Durant l’últim any, no trobava el color adequat.
En canvi, aquest marró claret amb reflexos daurats li agrada. Ara només falta que els cabells li creixin una mica més.
Fins a les espatlles estan bé, però els vol una mica més llargs.
—Em veus? —pregunta la noia, i s’asseu sobre les cames
i mira fixament a la càmera.
—Sí. Estàs preciosa!
La seva veu arriba alhora que la imatge. Sent un calfred.
L’Àlex està guapíssim. S’ha deixat una barba de dos dies
que el fa més interessant encara. Fa la impressió que els ulls
li brillen quan parla, i té un somriure que continua sent el
més meravellós que ha vist en sa vida. «El noi del somriure
perfecte».
—No és veritat. Ni tan sols m’he pentinat.
—No? Doncs sembla que vinguis de la perruqueria.
—Què dius! Si m’he passat tot el dia estudiant.
L’Àlex arqueja una cella. Arrufa el front i li diu:
—Segur que no has fet res més que estudiar?

008-124599-FES-ME CALLAR AMB UN PETO.indd 12

21/09/16 18:58

FES-ME CALLAR AMB UN PETÓ

– 13

—Segur —respon la Paula amb decisió. Però a l’instant
bufa i somriu tristament—. D’acord: m’has enxampat. No
he estudiat gens. És que no em puc concentrar!
—Ho has intentat?
—Esclar. Moltes vegades. Avui no he anat ni a classe
per quedar-me a l’habitació estudiant.
L’escriptor fa una ganyota amb els llavis i pensa.
—Oi que és la setmana que ve que tens els exàmens?
—Sí. Però no aconsegueixo concentrar-me.
—És per l’anglès?
—No. Si gairebé ho entenc tot.
—Pels professors?
—No.
—Té alguna cosa a veure amb la Valentina?
—No, home, no!
—Doncs no saps per què és?
La Paula dubta un instant, mira cap a una altra banda i
revela el motiu de la seva desconcentració.
—És per tu, ximplet —assenyala la noia tremolant, i es
tapa la boca amb la mà—. Et trobo a faltar.
Ara no, que no pot reprimir les llàgrimes. Però no deixarà que ell la vegi plorar. Gira el portàtil per sortir del pla
de visió i es tapa la cara amb les mans, desconsolada.
—Paula? Estàs bé? —pregunta l’Àlex, que contempla a
través de la webcam una de les parets de l’habitació de la seva
xicota.
La petita càmera enfoca una foto emmarcada de tots
dos. Se la van fer just abans que ella viatgés cap a Londres,
la ciutat on la Paula ha de passar aquest curs. Hi surten fentse un petó. Estimant-se. Va ser l’últim dia que van passar
junts a les acaballes de l’estiu. Ja en aquell moment tots dos
sabien com de difícils serien els mesos següents.
—Estic bé —xiuxiueja.
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—No ho estàs.
—Sí, sí que ho estic. Ho veus?
La webcam enfoca de nou el rostre de la noia, que torna
a somriure. Té els ulls vermells i inflats. I el rímel se li ha
corregut per les galtes. Se n’adona i es neteja amb el puny
del jersei. Respira i fa el millor dels seus somriures.
—Esclar que ho veig. Veig que et trobes malament.
—No és cert. Estic perfectament bé. Ha sigut només un
moment de decaïment. No et preocupis.
—Només un petit decaïment?
—Sí. Només això.
Menteix. Són ja més de tres mesos sense estar amb ell.
Sense un sol petó. Ni una carícia. Sense respirar al seu costat i sentir-lo a prop. Sospitava com n’eren de complicades
les relacions a distància, però no s’imaginava que fossin tan
dures. De totes maneres, allò no ho és tot. Hi ha més coses,
moltes més, darrere la tristesa de la Paula.
Fa un any i un mes, una tarda de novembre, en un lloc de la ciutat
No s’hi ha presentat!
Ha sigut cruel? Una mica, potser. Bé, per què enganyar-se?: molt cruel, ha sigut. Però és que quan l’ha vist...
no li ha agradat gens. Com pot ser que un noi de dinou
anys tingui aquestes entrades? Això, en el xat no l’hi ha dit
pas!
Refotudes cites a cegues! No tornarà a quedar mai més
amb algú que hagi conegut per internet. Si és que... és ben
ruca. No n’aprendrà mai.
La Paula es corda el botó de dalt de l’abric i camina ràpid pel carrer intentant allunyar-se com més aviat millor
d’aquest lloc.
Pobre noi. Potser hauria de tornar a la cafeteria on ha-

008-124599-FES-ME CALLAR AMB UN PETO.indd 14

21/09/16 18:58

FES-ME CALLAR AMB UN PETÓ

– 15

vien quedat. No, no ho pot fer. Seria perdre el temps. I n’està cansada, d’això!
Amb quants nois ha estat darrerament? Repassa mentalment: un, dos, tres, quatre... cinc. Sí, cinc! Quin desastre!
Des de quan ella és així? Des que l’Alan va tornar a França
i des que va tallar qualsevol contacte amb l’Àngel. Aquella
conversa que van mantenir per telèfon a finals de juny és la
darrera cosa que ha sabut del periodista. Pràcticament ni
se’n recorda, d’ell. És més: li fa la impressió que la seva relació va passar fa segles. I només han passat vuit mesos. No
és tant. O sí?
Passa per davant d’un aparador i s’hi mira, reflectida al
vidre. S’ha engreixat una mica, no? Sí: està ben clar que
pesa quatre o cinc quilos més des que va acabar l’estiu. Però
continua estant molt bé. O això és el que tots els nois li
diuen. A més a més, de rossa lliga més. Encara que ja s’hagi
cansat d’aquest color de cabell: aviat tornarà a canviar-se’l.
Morena?, morena?...
Uf. No deixa de pensar en el noi de les entrades. Es deu
estar preguntant on s’ha ficat. Li fa pena. Ella serà com sigui, però continua tenint cor. Si més no, una mica.
Amb tanta tensió li han vingut ganes de fumar. Nerviosa, treu un paquet de tabac de la bossa. Agafa un cigarret i
l’encén. Una pipada; una altra. Expulsa el fum amb vehemència i es torna a mirar a l’aparador. És una llibreria. Quant
fa que no llegeix un llibre? No se’n recorda. Des del març?...
Hi ha bastant de rebombori en aquell lloc. No para
d’entrar-hi gent. Sent curiositat. Una mare amb la seva filla
són les següents a passar a la botiga. La joveneta du un llibre
sota el braç. Darrere seu entra una dona d’uns trenta anys,
i després una parella de nòvios. Després, una altra adolescent. Tothom, amb el mateix exemplar, del qual no sap el
títol. És estrany. Deu ser a dins, l’autor d’aquest llibre?
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—Hola. Perdona —li diu a l’adolescent abans que
aquesta entri a la llibreria—. Què hi passa, aquí, avui?
La joveneta la mira una mica desconcertada: no es pot
creure que no ho sàpiga! S’aparta els cabells cap a un costat
i contesta:
—Que signen llibres.
—Ah, sí? Qui?
—L’Alejandro Oyola.
L’Alejandro Oyola? Aquest és...
—L’Àlex! —exclama la Paula, totalment fora de si—.
Quin tio! Ho ha aconseguit!
La noia l’observa confosa. No entén a què es refereix.
S’arronsa d’espatlles i entra a la botiga.
És increïble: l’Àlex ha publicat Darrere la paret! Està nerviosa. Se li comencen a amuntegar els records. Li ve al cap
aquell joc dels quadernets, en el qual ella mateixa va collaborar. Tots dos van estar un dia amagant els primers capítols del llibre per tota la ciutat, en llocs divertits, curiosos.
Trucant a la porta del destí. No havia conegut mai ningú
amb tanta imaginació ni amb una idea tan romàntica. Li va
agradar molt. Massa, potser. I ara els seus camins tornen a
encreuar-se. Però és que... quina sorpresa! No sap què fer.
Entra i el saluda?
Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que
van parlar. Potser no sap ni qui és. La seva vida segur que deu
haver canviat completament. Té un llibre publicat! I fins i
tot li han organitzat un acte de signatura!
Què fa? Una nova parella entra a la llibreria. La Paula
per fi es decideix, apaga el cigarret i camina darrere d’ells
cap a l’interior de l’establiment. Respira fondo i s’empassa
la saliva. Quina emoció! Qui li havia de dir que la seva cita
a cegues d’avui acabaria d’aquesta manera!... Tornarà a
veure l’Àlex!
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