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Quan la Julia comença a estudiar Criminologia a la universi-
tat, un dels seus professors percep de seguida que és més 
intel·ligent que la majoria i li planteja un exercici controver-
tit: analitzar el cas d’en Pedro Juncosa, un psicòleg que va 
morir penjat cinc anys abans. Tot apunta que es va treure la 
vida, però l’opinió del professor i les investigacions poste-
riors generen molts dubtes a la Julia.
 Realment va ser un suïcidi? Què queda d’aquell crim, si 
realment no va ser una mort voluntària?
  Aquest nou cas altera tot el que envolta la noia, fins i tot 
la seva història d’amor. A més, l’Emilio, el seu amic insepa-
rable, coneix una noia estranya a la universitat que li recor-
da l’Aurora, la noia invisible, i que amaga un passat complicat. 
I la Vanesa, que s’ha recuperat completament i ara treballa 
a l’hotel dels seus pares, rep una visita inesperada que li 
complicarà l’existència.

La mort torna a sacsejar la vida de la noia de la ment 
meravellosa. Set sospitosos. Amistats perilloses. 
Amors. Desenganys. Mentides. I girs impredictibles. 
La història més Blue Jeans de totes, on es barreja 
l’essència de les dotze novel·les anteriors. 
El joc ha començat.
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BLUE JEANS, pseudònim de Francisco de Paula 
Fernández, va néixer a Sevilla i va viure fins als divuit anys 
a Carmona. Llicenciat en Periodisme, és un dels autors 
espanyols amb més seguidors a les xarxes socials.
 L’èxit de la seva primera novel·la, Cançons per a la 
Paula, el va convertir en un referent de la literatura juve-
nil. Més tard van arribar dues novel·les més, Saps que 
t’estimo? i Fes-me callar amb un petó, per completar la 
seva primera trilogia. La seva sèrie El Club dels 
Incompresos, formada per Bon dia, princesa, No somri-
guis que m’enamoro, Puc somiar-te? i Tinc un secret. El 
diari de la Meri,  s’ha convertit en un dels fenòmens edi-
torials espanyols més grans de la literatura juvenil. La tri-
logia Tan Senzill, composta per les novel·les Tan senzill 
com estar amb tu, Tan senzill com tuitejar t’estimo i Tan 
senzill com fer-te un petó, va captivar milers de lectors. I 
amb La noia invisible va iniciar una sèrie de thriller juvenil 
de gran èxit a la qual va seguir El puzle de cristall i que 
acaba amb La promesa de la Julia.
 Traduïdes a diverses llengües, les seves novel·les ja te-
nen més d’un milió de seguidors, i la seva adaptació cine-
matogràfica El Club de los Incomprendidos va tenir un 
gran èxit de públic, que va omplir les sales. 
 La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el presti-
giós Premio Cervantes Chico 2013, el Premio de la Feria 
del Libro de Sevilla 2015 i un reconeixement molt espe-
cial en incloure el seu nom a l’Auditorio de la Juventud de 
Carmona.

www.lawebdebluejeans.com
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1

Dilluns, 11 de març de 2019

—És important la professió del passatger?
—Sí, és molt important.
—No em diguis que és capellà!
L’expressió de la cara d’en Daniel canvia de cop. La 

Julia el mira fixament esperant una resposta. La Yi Lin 
està asseguda amb ells a la taula de la cafeteria de la facul-
tat, i també observa el noi amb impaciència.

—Sí, és capellà — respon finalment en Daniel, que 
ha deixat passar uns segons per mantenir l’expectació.

—Doncs ja el tinc — diu la Julia, somrient.
—De debò? Ja has trobat la clau del cas? No m’ho 

puc creure! — diu la Yi, eufòrica—. Tinc l’amiga més 
llesta del planeta!

Unes quantes persones es giren cap al trio d’estu-
diants quan senten els crits de la noia de trets asiàtics 
nascuda en un poble d’Albacete.

—No cridis tant! — protesta en Daniel, molest, i 
s’acosta el dit índex a la boca per indicar-li a la Yi que 
calli—. A veure, Julia, quina és la solució de l’enigma?
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El noi ha plantejat un enigma a les seves amigues: un 
home entra en un avió i es dirigeix a la part posterior de 
l’aparell. Viatja cap a Roma des de Madrid. Guarda la 
maleta al portaequipatges i s’instal·la al seient de la fines-
tra, situat a la part dreta d’una de les últimes fileres. Tan-
ca els ulls per relaxar-se i respira fondo. No li agrada 
volar, però aquesta vegada no té cap més remei que fer-
ho. L’avió s’enlaira i, al cap de deu minuts de vol, l’ho-
me sent una cosa que l’esgarrifa. Es descorda el cinturó 
de seguretat, s’aixeca i comença a cridar com un boig. 
Està convençut que la seva vida corre perill. Al cap d’uns 
instants, els seus pitjors presagis es fan realitat.

—Sí! Va, digues la solució! — exclama la Yi, que ig-
nora completament el comentari que li acaba de fer en 
Daniel—. Estic intrigadíssima.

—Potser m’equivoco — contesta la Julia, que beu un 
glop de cafè abans de continuar—, però jo crec que el 
que ha sentit l’home al cap de deu minuts d’haver-se 
enlairat és la veu del pilot presentant-se i anunciant les 
condicions del viatge. És això, Dani?

—Correcte.
—Molt bé. El capellà ha reconegut la veu, l’havia 

sentit feia poca estona, a l’església. M’imagino que el pi-
lot s’ha anat a confessar i li ha dit que se suïcidaria posant 
una bomba a l’avió, o fent estavellar l’aparell o alguna 
cosa d’aquest estil. M’equivoco?

—No, no t’equivoques. Una bomba.
—I quan el capellà reconeix la veu del paio que li ha 

confessat que se suïcidaria posant una bomba en un avió, 
es posa histèric i comença a cridar, perquè sap que es 
morirà! — exclama eufòrica la Yi, que s’aixeca de cop—. 
Quina història més genial!

En Daniel la mira amb cara de pocs amics, perquè ja 
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torna a cridar l’atenció de la gent que està asseguda a 
prop d’ells. Després se centra de nou en la Julia.

—És una història que vaig llegir en un llibre d’enig-
mes. Com has sabut que el passatger era un capellà?

—Se m’ha acudit quan has dit que anava a Roma. 
Anava al Vaticà, oi?

—Exacte. Ben jugat.
—Ha sigut sort — diu la Julia, mentre somriu i es 

grata la nuca—. Quan m’has confirmat això, ja he visua-
litzat mentalment tota la resta.

—Ja m’agradaria tenir aquest cap! — diu en Daniel, 
deixant anar un esbufec.

Tot i que molt sovint li diuen coses semblants, la Ju-
lia sempre s’avergonyeix una mica dels afalacs que rep 
per la seva intel·ligència i la seva memòria prodigiosa. És 
conscient que té una ment privilegiada, però no funcio-
na tal com la gent es pensa. La ment s’ha de posar en 
marxa, i això no és gens fàcil.

—He perdut l’aposta, o sigui que el cafè de demà el 
pago jo — diu en Dani, que buida la seva tassa i s’aixeca 
de la cadira—. Ja veig que hauré de buscar un enigma 
més complicat. Ets massa llesta.

—Apa, no n’hi ha per a tant.
—Al final t’agafaré mania, Julia Plaza... Ens veiem a 

classe.
El noi s’acomiada de les dues noies i es dirigeix cap a 

la porta de la cafeteria. Totes dues el segueixen amb la 
mirada fins que desapareix.

—Ai, que maco! M’encanta.
—Gairebé no se’t nota — comenta la Julia, amb ironia.
—Creus que tinc alguna possibilitat amb ell?
No és la primera vegada que la Yi li fa aquesta pre-

gunta, i ella no sap mai què ha de respondre. En Dani és 
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bastant guapo. No és pas el noi més atractiu del món, 
però té alguna cosa que crida l’atenció. Potser són els 
cabells arrissats castanys, gairebé rossos, o els seus ulls 
grossos i verds. O potser és el seu nas llarg i afilat, que 
dona una personalitat especial als seus trets facials. La 
qüestió és que a la seva amiga li agrada, i malgrat que  
la Yi sovint deixa anar tot el que li passa pel cap, no ha 
sigut capaç de dir-l’hi al noi.

—Tens les mateixes possibilitats que qualsevol altra. 
No t’infravaloris — contesta la Julia, que no té ganes de 
donar voltes al tema. Tot seguit, es posa dreta—. He 
d’anar a buscar unes fotocòpies a reprografia. M’hi 
acompanyes?

—Ostres, falten quatre minuts perquè comenci la 
classe i encara he d’anar al lavabo.

—D’acord, doncs ens veiem ara a fonaments crimi-
nològics.

—Que divertit...
La Julia somriu per la cara que fa la seva amiga. 

Aquesta no és l’assignatura preferida de la Yi; en canvi, a 
ella li agrada. El que han estudiat fins ara durant el se-
mestre ho ha trobat molt interessant.

Les noies es fan una abraçada i un petó a la galta i se 
separen. La Yi ha sigut un suport important per a la Julia 
aquests primers mesos a la universitat. I també a la inver-
sa. Totes dues s’han ajudat des del principi, quan encara 
no coneixien ningú i intentaven adaptar-se a aquesta 
nova etapa de la seva vida.

La Julia camina de pressa per un dels passadissos de la 
facultat. No vol arribar tard a classe, tot i que sap que el 
professor sempre s’endarrereix, com a mínim cinc mi-
nuts.

—Julia! — crida algú darrere seu.
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La Julia s’atura i es gira. La persona que se li acosta a 
pas ràpid és, precisament, el professor de fonaments cri-
minològics. L’Ernesto Valle és solter i acaba de fer trenta- 
quatre anys, segons el que va poder tafanejar la Julia a la 
seva pàgina de Facebook, oberta a tothom. Li han co-
mençat a caure els cabells en algunes zones del cap, i 
també té algun pèl blanc a la barba, que sol portar de tres 
o quatre dies. Però el que més caracteritza aquell home 
és la seva veu profunda. Alguns dels companys de classe 
li diuen el Locutor. I és que el professor Valle s’hauria 
pogut dedicar perfectament a la ràdio o al doblatge.

—Tens un moment? Et volia comentar una cosa.
—Ai, és que he d’anar a buscar unes fotocòpies a re-

prografia, i d’aquí a un parell de minuts comença la seva 
classe.

L’home consulta el rellotge i assenteix amb el cap.
—És veritat. Bé, et pots quedar després de classe?
—Tinc psicologia de la personalitat.
—I després?
—Després me’n vaig a casa — contesta la Julia, que 

amb tanta insistència ja se li desperta la curiositat—. Però 
em puc quedar una estona.

—Perfecte. El meu despatx és el 54. Saps on és?
—Sí, em conec bé la universitat.
—Fantàstic, doncs no t’entretinc més. Ens veiem ara 

a classe. No començarem fins que no arribis.
L’home esbossa un somriure i es gira per tornar pel 

mateix lloc per on havia vingut. La Julia es queda pensa-
tiva uns instants, confosa per aquesta conversa. Què deu 
voler, l’Ernesto Valle?

L’hora de classe se li fa molt llarga. Abans d’anar-se’n, 
el professor li recorda que han quedat, però sense do-
nar-li cap pista del que vol parlar amb ella.
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La classe de psicologia de la personalitat encara és pit-
jor. A la Julia li fa la sensació que els minuts no passen. 
Quan s’acaba, esbufega, alleujada, i recull les coses apres-
sadament.

—Yi, ves-te’n sense mi. Ja agafaré el pròxim bus.
—Què ho fa?
—L’Ernesto Valle vol parlar amb mi. He d’anar al 

seu despatx.
—I de què vol parlar?
—No ho sé, no m’ho ha dit. Fins després!
La Julia li fa una breu abraçada a la seva amiga i surt 

corrents de l’aula. Mentre va cap al despatx número 54, 
reflexiona sobre què deu voler el professor. Potser ha fet 
alguna cosa malament? No recorda que hagi passat res 
que pogués cridar-li l’atenció. A més, el to de la conversa 
ha sigut amable. No, segur que no la vol esbroncar. I si 
és per alguna cosa relacionada amb el seu passat? I si ha 
descobert que era companya d’institut de l’Aurora Ríos? 
I si s’ha assabentat que ella va ser una de les perjudicades 
en l’explosió del metro de l’aeroport a finals del 2017? 
Fins ara, ningú de la universitat li ha comentat res sobre 
aquestes dues històries que han marcat els últims dos 
anys de la seva vida.

La porta del despatx està tancada. La noia hi truca i la 
veu imponent de l’Ernesto Valle li anuncia que està 
obert i que pot entrar. El professor s’ha aixecat per rebre 
la Julia, però de seguida seuen tots dos, un a cada banda 
de la taula de fusta plena de papers i presidida per un or-
dinador portàtil.

—Gràcies per venir, Julia — diu el professor, que en-
trellaça els dits de les mans—. No m’allargaré gaire.

—Tranquil, tinc temps. L’autobús no surt fins d’aquí 
a vint-i-cinc minuts.
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—Genial. De totes maneres, no et vull entretenir 
gaire — diu l’Ernesto, que fa una pausa d’uns quants se-
gons. Tot seguit, somriu i continua parlant—. M’has 
impressionat.

—Impressionat? Què vol dir? — pregunta la noia, 
molt sorpresa.

—Era a la cafeteria quan has resolt l’enigma que t’ha 
plantejat en Daniel Durán. Jo no m’havia ni acostat a la 
solució. Ha sigut fantàstic veure com anaves estirant el 
fil fins que has trobat la resposta.

—Home, he tingut una mica de sort.
—Què dius, ara! Res de sort! La teva capacitat de 

deducció és brillant! I per a una persona que estudia Cri-
minologia, tenir aquesta qualitat és extraordinari.

La noia queda aclaparada per les paraules del profes-
sor. No s’esperava gens que la xerrada anés per aquí.

—Gràcies — es limita a contestar la Julia, ruboritzada.
—Escolta, t’he estat observant des de principi de 

curs. Ets molt bona i crec que t’ho passaràs molt bé fent 
aquesta carrera — afirma l’Ernesto, mentre obre un ca-
laix de la taula i en treu una carpeta—. Això és el que et 
volia comentar.

El professor entrega un dossier a la Julia. La noia el 
fulleja per sobre i veu que es tracta d’una cosa de l’any 
2014. A simple vista, sembla la documentació d’un cas 
policial.

—Cada any dono l’oportunitat a alguns alumnes de 
treure matrícula d’honor en la meva assignatura — con-
tinua explicant en Valle—. No m’agrada posar aquesta 
nota a qualsevol. Crec que ha de ser exclusiva per al mi-
llor de cada promoció. Aquest any, tinc molt clar qui 
serà una de les alumnes que podran aspirar a la matrícula. 
T’agradaria intentar-ho?
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—Esclar — contesta la Julia amb timidesa, mentre 
passa les pàgines del dossier a poc a poc—. Què hauria 
de fer?

—Investigar aquest cas. És de fa cinc anys. Es tracta 
de la mort del psicòleg Pedro Juncosa.

—He d’investigar la mort d’aquest home? Com?
—Això depèn de tu. La teva feina serà reconstruir el 

cas i donar-me el teu veredicte a final de curs. En aques-
ta carpeta hi tens tota la documentació que necessites 
per arribar a una conclusió.

—Però és un cas que ja s’ha jutjat, no?
—Sí, però el cas de la mort d’en Pedro Juncosa és 

força particular. Està arxivat com a suïcidi. El jutge va 
determinar que ell mateix s’havia tret la vida penjant-se 
a la seva habitació.

—Doncs si és un suïcidi, què he d’investigar? És ben 
clar què va passar.

—No, no és tan clar. Després de cinc anys, encara hi 
ha alguns dubtes sobre el que va passar exactament, mal-
grat el dictamen que va fer el jutge. La teva missió serà 
convertir-te en la criminòloga que seràs en el futur. Vull 
que t’ho estudiïs tot i que elaboris una teoria; això serà 
el que jo valoraré, més enllà de si finalment creus que va 
ser un suïcidi o no. Sé que ho faràs molt bé i que em 
convenceràs perquè et posi una matrícula d’honor. Què 
me’n dius? Acceptes el repte?
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