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«—Escolta’m un moment, Lele. Ja gairebé 

ho tens, només cal que t’esforcis una 

miqueta més i seràs la tia més guapa de 

l’escola, si és això el que vols. Bé, una de 

les més guapes —em diu mentre es tira 

els cabells enrere i em pica l’ullet.

Jo intento fer el mateix, però és un fracàs 

absolut. Més aviat sembla que m’estigui 

agafant un atac epilèptic.

Potser té raó. Potser estic a un pas de fer 

realitat el meu somni de bellesa i 

popularitat, i la fi de la marginació social 

s’apropa. Això vol dir que he de començar 

a maquillar-me? A anar al gimnàs? Oh, 

no! Vol dir que he de deixar de menjar 

xocolata?! Em moriré, és que em moriré. 

Vinga, Lele, no siguis tan bleda, cal fer 

sacrificis per poder conquistar el món. 

[Se sent un riure malèfic.]»

La Lele Pons va 

néixer a Caracas 

i es va traslladar 

a Miami de petita. 

Quan estudiava a 

l’institut va passar 

de tenir cinc mil 

seguidors al Vine a 

més d’onze milions. És una de les influen-

cers llatines més importants del moment, 

gràcies als seus vídeos. Ha aparegut a 

les revistes Vanity Fair, New York Times, 

Teen Vogue i Time, entre d’altres. Ha estat 

nominada en tres ocasions als premis Teen 

Choice Awards i People’s Choice Awards. 

Ha col·laborat amb la Casa Blanca en una 

campanya per donar suport a la integració 

social dels joves amb discapacitats.

La Melissa de la 

Cruz és una repu-

tada autora  de 

llibres juvenils que 

ha escrit nombro-

ses novel·les d’èxit, 

com ara la sèrie Los 

descendientes, en-

tre d’altres.

Una novel.la que explica com jo, 
la Lele Pons, la friqui de l’institut, 
em vaig fer famosa a les xarxes 
socials amb vdeos de sis segons.



sobreviure a l’institut

Tot pel Vine

UNA NOVEL·LA DE

Lele Pons
I MELISSA DE LA CRUZ

Traducció de Bojana Veskovic Kresic
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1

Aaar, That’s Quite a Black Eye, Matey 
(0 Followers)

The first thing you need to know about me is that I wasn’t always 
the gorgeous, sexy, cool, breezy blonde you know today. I know, I 
know, it’s shocking. The truth is, it wasn’t so long ago that I was an 
awkward outcast wearing braces and last season’s clothes two sizes 
too big. “No!” I can hear you disagreeing. “Lele has always been 
perfect.” Well, you’re right, I have always been perfect, but that’s an-
other story for another time. Let me take you back to the dark days 
so you can see that once upon a time my struggle was deep and my 
struggle was real:

I’m sixteen and it’s my first day at Miami High. The hallways are 
long and the student body is . . . intimidating. See, my last school 
(St. Anne’s School for Girls) was small—you might even say cozy, 
intimate. Oh, right, and Catholic. I come from a small Catholic 
school and a sheltered Catholic family; until today all I’ve known 
are the sweet, familiar faces of the same twenty kids I grew up with, 
plus everything that’s ever happened on the Disney Channel (#TBT 
Zenon: The Zequel #NeverForget). 

My parents, Anna and Louis Pons, decided, abruptly and un-
justly, that I should move to a bigger school so I could meet more 
people, broaden my horizons, blah blah blah, before I go to college. 

2P_Pons_SurvivingHighSchool.indd   7 12/17/15   11:22 AM

1

Arrr, col·lega, quin blau a l’ull!
(0 seguidors)

El primer que heu de saber de mi és que no sempre he 
estat la rossa enrotllada, guai, sexi i divina que ara conei-
xeu. Ja ho sé, costa molt de creure. La veritat és que no fa 
pas gaire jo era una margi amb ferros que duia roba de la 
temporada anterior i dues talles massa gran. «No pot ser!», us 
sento dir. «La Lele ha estat sempre perfecta». D’acord, sí que 
he estat sempre perfecta, però aquesta història la dei xa rem 
per a una altra ocasió. Ara remuntem-nos a la meva època 
fosca i veureu que durant una temporada la meva vida va 
ser molt dura, duríssima...

Tinc setze anys i és el meu primer dia a l’Institut Mia-
mi. Els passadissos són llargs i el nombre d’estudiants... in-
timida. És que la meva escola anterior (l’Escola Femenina 
St. Anne’s) era petita (fins i tot podríem dir acollidora, ín-
tima). Ah, sí, i també catòlica. Vinc d’una escola catòlica i 
petita, i d’una família igualment catòlica i protectora. Tot 
el que he vist fins ara són les cares conegudes i entranya-
bles de la mateixa vintena de noies amb qui he crescut, a 

SOBREVIURE A L'INSTITUT.indd   15 08/02/17   11:45



16

part de tots els programes de Disney Channel, esclar. 
(#TBT Zenon: La seqüela #NeverForget)

Els meus pares, l’Anna i el Louis Pons, van decidir, 
de manera precipitada i totalment injusta, que m’havien de 
portar a una escola més gran perquè conegués gent dife-
rent, ampliés horitzons i bla-bla-bla, abans d’anar a la uni-
versitat. Com és que ningú no els havia dit que es pot es-
tar preparadíssim per anar a la uni encara que vagis a un 
institut atrotinat, sempre que tinguis una supervida a in-
ternet? Mama, papa: benvinguts al segle xxi, passeu i po-
seu-vos còmodes.

Bé, això no és ben bé així; de vegades em deixo dur 
per la impertinència. No dubto que anar a la universitat 
no sigui bo i important, però, és el que més em convé? 
Em moro de ganes de ser actriu, i em costaria molt ha-
ver-me d’aguantar i posposar-ho quatre anys més; així 
que no ho tinc gens clar. Estic preparada per enlluernar 
el món, per agafar les regnes de la meva vida i vibrar 
d’emoció.

Però, vaja, en realitat sóc una bona noia catòlica i sem-
pre respecto els desitjos dels meus pares (d’acord, faig el 
que puc, ok?), i és precisament així com he arribat fins 
aquí: al primer dia de curs a l’Institut Miami, l’epicentre 
de noies maques i d’alguns dels paios més espectaculars 
que s’han vist mai.

M’he llevat tard (típic) i no aconsegueixo conjuntar el 
look del primer dia tal com me l’havia imaginat. La camisa 
blanca de volants, els pantalons negres i les botes de canya 
alta que la Rihanna duia amb tanta gràcia, fan que m’as-
sembli molt més a un pirata que no pas a una estrella del 
pop. Però em dic: «I què? YOLO (You Only Live Once, 
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només vius una vegada), oi?». Potser m’espera Míster Ins-
titut disfressat de Jack Sparrow, no se sap mai. (Ja sé que 
YOLO està passat de moda, però, va, que només es viu 
una vegada! He, he.)

Un moment, anem a pams: comencem pel meu hora-
ri. Una senyora que sembla una patata arrugada amb ulle-
res i els llavis mal pintats me’l dóna a secretaria.

—Benvinguda a l’Institut Miami —m’etziba com si 
preferís tirar-se d’un pont abans que obrir la boca per pro-
nunciar aquestes paraules. Fa olor de caramels de maduixa 
i d’espècies, una mica massa per al meu estómac a primera 
hora del matí, si he de ser del tot sincera.

Bé, ja el tenim aquí, el meu destí acadèmic per als pro-
pers deu mesos:

1a hora: Anglès
2a hora: Història universal
3a hora: Càlcul
4a hora: Educació física
5a hora: Biologia marina
6a hora: Castellà

De seguida desentono com una mala cosa. I sí, no pa-
ren de mirar-me. Ja sabeu el que vull dir, les típiques mi-
radetes desagradables que els companys et dirigeixen com 
dient: «I aquesta qui c... és?». A primera hora, a anglès, un 
noi amb els cabells en punxa i tenyits de blau llança una 
bola de paper que em rebota al cap. A segona, a història 
universal, un noi que du una gorra de beisbol a l’inrevés 
diu ben fort:

—Escolta, per què parles d’aquesta manera tan rara?
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Quan li explico que tinc accent veneçolà, em con-
testa:

—No ho sé, a mi em sembla que simplement no saps 
xerrar.

—Vols dir parlar —li dic.
—Eh?
—Vols dir que no sé parlar. Em refereixo al lèxic: és 

parlar, no xerrar, en aquest context.
—Mare meva, quina friqui —murmura el noi a tota 

una colla d’adolescents igual de fastiguejats i amb la cara 
plena de grans, que riuen i assenteixen amb el cap.

A tercera hora, a càlcul, una pèl-roja amb ulleres se 
m’apropa i em diu:

—Aquí la gent es vesteix de manera una mica més... 
discreta. T’ho dic per demà.

Tot seguit s’escapoleix per tornar amb el seu grupet. 
Tothom en té, de grupet. Excepte jo. La Lele Pons, per-
duda i sense amics, un peixet enmig de l’oceà. Esnif. 
«Som-hi, el batxillerat és cosa feta», em dic per dins abans 
d’ofegar les penes amb una Pepsi gelada.

Després de la tercera hora ja toca dinar. Ara bé, esti-
mats lectors, no sé quan va ser l’última vegada que vau tre-
pitjar la cafeteria d’un institut públic, però us asseguro 
que és un dels llocs més terrorífics del món. Les cafeteries 
d’institut mereixen una temporada pròpia d’American Horro r 
Story, tal qual. Estimats lectors, permeteu-me l’honor de 
descriure la gran varietat de salvatjades que tenen lloc a la 
cafeteria de l’Institut Miami:

Les cuineres: dones malvades, malcarades, amb pinta 
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de no suportar les seves vides i odiar-nos a nosaltres pel 
simple fet de ser estudiants. Una d’elles, a la placa identifi-
cativa de la qual hi diu «Iris», m’escridassa per no haver 
transferit diners a la targeta integrada (que es veu que és 
una mena de targeta de dèbit amb què es pot pagar als 
menjadors d’institut).

Els rets: les cuineres porten els cabells coberts amb 
una bossa de malla, suada i oliosa, que em recorda les xar-
xes de pesca. No puc mirar-les sense deixar d’imaginar-
me els pobres peixos aletejant desesperats per sobreviure. 
Ganes de menjar = zero.

Els plats no comestibles: el menjar que hi serveixen 
és un crim. De veritat, de veritat que no tinc ni idea de 
què és. Sembla una pila de porexpan amb salsa i bocins 
quadrats d’alguna cosa que podria ser pollastre, o no, al da-
munt. Va acompanyada de «mandarines», que en realitat 
són restes de mandarina surant en almívar.

L’ambient: fa pudor; hi ha molt de xivarri; hi falta 
oxigen.

Els estudiants: mai no veureu tants adolescents en-
tatxonats com a l’interior d’un menjador. Si heu vist 
Chicas malas ja deveu estar familiaritzats amb les etique-
tes que reben els diferents grupets (les obsesses sexuals, 
les noies de casa bona, les noies que es mengen els seus 
sentiments, les asiàtiques sexis, etc.), però a l’Institut 
Mia mi no hi ha res d’això. Aquí les coses no són tan 
senzilles. Tothom hi està amuntegat, cada grupet en-
vaeix l’espai personal d’aquell que té al costat, de mane-
ra que no es pot distingir on acaben els musculats i on 
comencen els friquis. Les direccions dels instituts mai no 
aconseguiran posar fi als grupets, però tampoc no poden 
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obligar-los a seure junts, i aquest malson n’és el resultat. 
A diferència de Chicas malas o de qualsevol pel·li d’ado-
lescents d’institut que hàgiu vist, en què la protagonista 
no sap on seure perquè cap grup de noies l’accepta, jo 
no sé on seure perquè no hi ha ni un sol lloc buit. O si-
gui que encara que algun grupet m’hi volgués, m’hauria 
d’asseure a la falda d’algú. Déu meu, això sembla un zoo-
lògic!

Sense tenir un lloc per seure i gens de ganes de menjar-me 
el dinar, llenço la safata de cartró a la brossa i m’afanyo a 
sortir per prendre una mica d’aire abans que no m’agafi 
una crisi d’angoixa o que la barreja de por i confusió 
m’empenyi a apunyalar algú. M’assec a terra, amb l’esquena 
recolzada a la paret, i espero impacient que la sensació 
d’estranyesa s’esvaeixi. Però, naturalment, qui espera es de s-
espera i sempre plou sobre mullat. Veig caminar una dona 
superprofessional, amb americana blava, pentinat estil Hi-
lla ry Clinton, els tacons de les sabates de xarol picant a ter-
ra i sostenint el walkie-talkie com qui té una bomba a la 
mà amb tota la intenció de fer-la esclatar. Quan em veu 
frena en sec.

—Perdona, per què som a fora?
Sona venjativa i assedegada, com si volgués xuclar-me 

la sang.
—Daixò... Tu, no ho sé, però jo he sortit perquè allà 

dins no s’hi pot respirar.
—Això és igual; ja coneixes les normes. Els estudiants 

no poden sortir durant l’hora de dinar.
—Ah, és que és el meu primer dia i no ho sabia.
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—Doncs ara ja ho saps. Corre cap a dins abans que no 
t’hagi de fer un informe.

—Un informe? Com a la policia? No tinc gens de ga-
nes de tornar a entrar.

—Mira, no sé com funcionaven les coses a la teva an-
tiga escola, però a l’Institut Miami no fem excepcions. Si 
a tu et tractés com una princesa, hauria de tractar tothom 
igual. Així que hauràs de dinar a dins, com la resta.

—És a dir, que perquè vull respirar aire fresc estic de-
manant que se’m tracti com una princesa?

—Si us plau, no em contestis, que avui encara no he 
escrit cap informe i no voldria haver de fer-ho ara.

—Per favor —contesto, i en aquest moment gairebé 
se m’escapa el riure; l’absurditat d’aquesta dona i de tot 
plegat és massa—. Veig que hauré d’iniciar una rebel·lió.

—No cal que ens posem dramàtiques. Passa per secre-
taria quan acabin les classes i agafa una autorització per 
sortir del campus, que te la signin els pares i podràs sortir a 
l’hora de dinar. No cal que dinis a la cafeteria, però no 
pots ser-hi, al campus. És per raons de seguretat.

—Moltíssimes gràcies. Que bé, ho hem pogut resol-
dre sense haver de fer-ne un drama.

Marxa amb un esbufec i un cop de taló, amb el cap tan 
avançat al cos que tota ella sembla una línia diagonal. No 
em digueu que aquests deliris de determinació no són ad-
mirables.

Quan sona el timbre sento més emoció que mai per 
tornar a classe. Em fixo en una noia afroamericana amb 
cara de simpàtica, que torna al campus amb la seva trena 
impecable i unes ulleres d’empollona total.

—Ei! —crido—. Que surts del campus per dinar?
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—I tant! No podria dinar cada dia allà dins per res del 
món —em contesta assenyalant la cafeteria amb el cap.

—Oi que és fastigós? Pensava que només m’ho sem-
blava a mi.

—Què dius, nena, tens tota la raó.
—Així deu ser el primer cop que la tinc. Sóc la Lele 

Pons.
—Jo sóc la Darcy Smith. Encantada de coneixe’t. Has 

d’aconseguir una autorització de seguida, sembles maca i 
no voldria que morissis en aquell lloc infecte.

Nota mental: o t’autoritzen per sortir o et mors de 
fàstic.

Nota mental: no m’agrada aquest institut.

A quarta hora toca educació física. L’entrenadora Wash-
ington té un cos rectangular i dues dents platejades. Ah, i 
també li falta el dit petit de la mà esquerra. Ens reparteix 
uns uniformes fosforescents lletgíssims i ens empaita cap 
al vestidor, on se suposa que ens hem de quedar en pilo-
tes davant el personal. Ecs. Com a catòlica, sóc pudorosa 
i intento ser discreta. Ni tan sols recordo els noms de les 
companyes i no vull que la primera impressió que tin-
guin de mi la marquin els sostenidors esportius de color 
carn de la marca Nike. Però és massa tard. Una noia mo-
rena, prima però voluptuosa, amb ulls verds, enormes i 
brillants, parpelleja de lluny i em clissa entre la multitud. 
És capaç d’ensumar la meva debilitat i es llança a l’atac.

—Hola, novata! —em saluda, i somriu amb aires de 
superioritat—. Diria que la meva àvia té els mateixos sos-
tenidors.
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—Et felicito per tenir tan controlada la roba interior 
de la teva iaia —etzibo de seguida, sense pensar-hi. Es fa 
un silenci i la Ulls Brillants arqueja les celles i em mira 
d’una manera que, he d’admetre, m’acollona una mica. 
M’he ficat amb qui no m’havia de ficar? Ella tanca la por-
ta de l’armariet molt a poc a poc intencionadament, com 
si això fos un senyal d’advertència, es tira els cabells enre-
re i fa el gest de marxar—. Els portava ta mare, aquests 
sostenidors, ahir a la nit —remugo per a mi mateixa i per 
als qui encara m’escoltin. Molt bé, Lele, tu sí que en saps.

A fora a les pistes, l’entrenadora passa llista i m’assa-
bento que la Ulls Brillants es diu Yvette Amparo. La Wash-
ington m’anomena «Li Li» i no tinc cap altre remei que 
corregir-la. Aquesta és la segona cosa que heu de saber de 
mi: em poso histèrica quan alguna imbècil em diu «Li Li». 
Hi ha subnormals que fins i tot diuen «Lei Lei» o «Lili». 
Què passa, que no saben escriure? És Lele..., com Leh 
Leh o com «you can stand under my umbrella ella ella eh eh 
eh» excepte que cal afegir-hi algunes eles: «you can stand 
under my umbrella ella ella Lele Lele». Així és com podeu re-
cordar-ho quan us costi. Leh, igual que eh. Intento expli-
car-li tot això a l’entrenadora, però aviat se’n cansa i passa 
de llarg.

Jugar a futbol americà el primer dia de classe és una 
mica fort, no us sembla? No podríem fer alguna cosa més 
segura, com ara uns salts de tisora? Es veu que no. Sembla 
que el que més agrada als profes d’esports dels grans ins-
tituts públics és torturar els alumnes. Tan bon punt la 
Wash ington ens posa a la Yvette i a mi en equips contra-
ris, veig clar que li hauré d’abaixar els fums. I aquesta és la 
tercera cosa que heu de saber de mi: sóc una persona molt 
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física. No vull dir que no sigui llesta, només dic que pre-
fereixo fer servir el meu cos per solucionar determinades 
qüestions. Ja m’enteneu: anar a fer una mica de fúting, 
muntar-me un festival de ball jo sola, clavar un cop de 
puny a algú, si cal. M’he fixat com s’ho fan els nois per re-
soldre les seves diferències: una mica de batussa i, au, tot 
oblidat. Són com lleons salvatges. Però de nosaltres, les 
noies, per la raó que sigui, s’espera que ho despatxem ci-
vilitzadament, com senyoretes. Puà!

Total, que sortim al camp i jo vaig a totes. De cop és 
com si perdre aquest partit suposés fracassar en el meu pri-
mer dia a l’institut. Guanyar-lo, d’altra banda, em conver-
tiria en la meva pròpia heroïna i superaria la desagradable 
sensació d’incomoditat que he tingut fins ara. Al primer 
xiulet de l’entrenadora corro, salto, m’hi tiro de cap i 
m’obro pas a esgarrapades, amb tant d’entusiasme que 
oblido que no sé absolutament res de futbol americà. Ups! 
A través de la capa d’adrenalina que m’envolta, entreveig 
com algú li passa la pilota a la Yvette i m’hi abraono. Pot-
ser no ho hauria de fer, potser m’estic equivocant, però 
em llanço contra ella, i xoco contra la pobra i primeta 
Yvette. Però no us penseu que cau tan fàcilment. S’hi re-
sisteix i sacseja el cap violentament fins que «clang!»: és el 
seu crani que em colpeja la cara amb tot el pes d’una bola 
de bitlles. Em mossego el llavi per no cridar. Damunt el 
meu cap hi ha una corona d’estrelles que fa voltes, com als 
dibuixos animats, i l’entrenadora fa sonar el maleït xiulet 
estrident.

—Prou, prou, temps mort. Què hi està passant, aquí? 
—ens pregunta, fent encaixar les mans perpendicular-
ment, amb el gest de temps mort.
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—La Li Li m’ha atacat.
Uf.
—No t’he atacat pas, t’he llançat a terra. Tal com se 

sol fer al futbol americà. Al qual, per cert, estàvem jugant 
—dic mentre em toco l’ull dret amb la mà i ja el noto in-
flat. La Yvette es mostra tota ofesa i l’entrenadora em fa 
seure a la banqueta. Aleshores jo també em quedo tota 
sola i ofesa en un racó, enrabiada amb la Yvette i l’entre-
nadora i amb el paio que m’ha llançat la bola de paper al 
cap i els idiotes dels meus pares que m’han fet venir a 
aquest lloc horrible i pervers.

Quan ja torno a dur la meva roba (àlies disfressa de pi-
rata), tinc l’ull dret tan inflat que no el puc obrir. La molt 
porca m’ha fet un ull de vellut!

—Saps que sembles un pirata, oi? —m’etziba la Yvet-
te, i surt del gimnàs passejant-se.

—Arrr! —bramo darrere d’ella. Tinc ganes de fer-li 
pagar el que m’ha fet.

A casa m’esperen amb la temible pregunta que qualsevol 
adolescent intenta evitar: «Com ha anat a l’escola?».

—Bé —contesto, però de cop tinc un atac de sinceri-
tat i canvio d’opinió—. De fet, ha estat horrible. El lloc és 
gegant i tothom va molt de guai.

—Ai, Lele —diu la mare pronunciant el meu nom a la 
perfecció, i això sempre és un consol, encara que no del 
tot—. Segur que ningú no és tan guai com tu.

—Gràcies, mama. Li diré a tothom que la meva mare 
pensa que sóc superguai.

Em tanco a l’habitació i em deixo caure sobre el llit, 
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gemego amb el cap dins el coixí i sacsejo una mica les ca-
mes per donar-hi un toc més teatral. Després del festival 
d’autocompassió, decideixo que ja he patit prou per avui. 
He de treure-m’ho de sobre com a «Shake it Off» de la 
Taylor Swift, toca deixar-ho anar, com l’Elsa.

És hora de visitar el meu refugi: el Vine. A Esmorzar 
amb diamants l’Audrey Hepburn diu que no li pot passar 
res de dolent al Tiffany’s, i és exactament com em fa sen-
tir el Vine. Allà no hi pot passar res gaire negatiu, com a 
mínim no em pot passar a mi. El Vine és l’únic lloc on em 
sento intocable. Entro al meu compte i teclejo el títol del 
vine d’aquesta nit: «Els avantatges de ser noi».
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