L’Amaranta és l’única filla dels directors de BancaWorld,
que miren d’educar-la perquè segueixi els seus passos.
No obstant això, la noia és un esperit lliure: desitja triar
el seu camí i ser actriu de teatre. Quan l’Amaranta fa
divuit anys, la seva mare li organitza una gran festa on
convida l’alta societat del país, però la noia se sent sola
entre tant de luxe. Està més interessada en l’Ismael,
un misteriós i guapíssim cambrer, que en el Sergi,
el noi amb qui els seus pares voldrien que sortís.
A més, el seu avi, el fundador de BancaWorld,
li revela que ha planificat la resta de la seva vida.

Seguirà l’Amaranta el camí que li han traçat,
o aconseguirà obrir-se pas i descobrir el seu destí?

Fantàstic, fanbooks, fan de tu.
Un segell actual i atent
a les noves tendències.
fanbooks.cat
fb.com/fanbookscat
@fanbooks_
pinterest.com/fanbooks
@fanbooks
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Care Santos és escriptora
i crítica literària en llengua
castellana i catalana. Es va
donar a conèixer el 1995
amb un volum de relats i
des d’aleshores ha acumulat
gran nombre de premis i
publicacions, tant en el gènere
de la novel·la, com del relat,
la poesia i la narrativa juvenil.
En aquest últim camp és autora
d’una extensa bibliografia
per a joves en què destaquen
títols com Fosca (Estrella Polar,
2012), i Tantes coses a dir-nos
(Fanbooks, 2013), entre molts
altres. L’any 2014 va obtenir
amb Desig de xocolata
(Planeta, 2014) el Premi
de les Lletres Catalanes
Ramon Llull. La seva obra
ha estat traduïda a més
de vint llengües.
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Olga
últim cop a la 1.47
Holaholaholahola
Que dorms, marmota? 
Hola?
Ei, ei, eiiiiiii
Holaaaaaaaa!
Que hi ha algú?
Despertaaaa
Avui és un dia important
No penses felicitar-me?
Ja sóc major d’edat!
A quina hora penses venir?
Podríem dinar juntes
Què me’n dius?
Pots?
No em diguis que no
Ep, ets aquí?
Vaaaaaaaaa, tu
Desperta’t d’una vegada.
Què fas, dormint?
Ja et veig! Per fi!
Estàs en línia!
Contestaaaaaa!
Vddb
Vosssdas
Com?
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Viensdss
Olga, nena
Parles algun idioma nou?
Coi! Bon dia!
Ah, hola! Però si ets tu!
Prrrralssss
Traducció, sisplau
Per molts anys!!!
No et passis, que estic adormida
Saps quina hora és?
És clar.
Hora de llevar-se
A les 7:42?
Un dia de finals de juny?
Ni boja!
Estic de vacances!
Deixa’m dormir
Ni t’ho pensis!
Encara no m’has contestat
A quina hora penses venir?
No ho sé
No m’ho he rumiat
Vine ara mateix!
Calma, vols?
És molt aviat
A aquestes hores no penso bé
D’acord. Vine quan vulguis
Però no triguis
I tu?
Què fas desperta?
No res
Encara sóc al llit
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Penso. Escolto
Què escoltes?
Què penses?
El jardiner treballant al jardí
El silenci
M’agradaria estar-me aquí dins
Tot el dia
I tota la nit
Fora del món
És com ser dins d’una bombolla
Sota els llençols
Sense veure ningú
Sense que ningú no em vegi
Estàs molt malament, Mara
Una bombolla?
Ho dius de debò?
Però si avui és el teu gran dia!
No et mors de ganes
de sortir d’aquí?
La veritat?
No gens
però no ho diguis a ningú
La meva mare està com boja
És com si la festa fos seva
Tota l’estona donant ordres
Organitzant-ho tot
Sense deixar-se ni un detall
Ara vol que vagi a la perruqueria
Quina enveja que em fas!
M’encanta la perruqueria!
Jo l’odio.
Ets molt estranya, nena
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Hi aniria per tu amb molt de gust
I jo voldria que ho fessis
També amb molt de gust
I el teu pare què hi diu?
Fa cara d’estar molt orgullós
I encara no sé de què
I em penso que en du
alguna de grossa de cap
Ho sé perquè es fa el misteriós
Deu ser el teu regal
Potser sí
T’imagines què et pensa regalar?
No en tinc ni idea
Ni tan sols una petita sospita?
No
Vindrà molta gent?
Massa!
El Sergi també?
El Sergi, el primer
És el fill del propietari
de Construcsa, recordes?
La meva mare vol que m’hi enrotlli
De debò?
Què és Construcsa?
Una immobiliària enorme
El meu pare li fa la rosca
Trama coses
Coses molt importants
Grans negocis
Un pal!
I el germanet gran del Sergi
també vindrà?
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El Pau? És clar
Ja ho sabia, que m’ho preguntaries
No pateixis
Avui el veuràs segur
La mare els va trucar els primers
I no va respirar
fins que van confirmar que vindran
Estàs nerviosa?
Una mica
Però no pel Sergi
Jo m’ho pensava!
Llavors, per què?
Tot això em fa molta mandra
I molta vergonya
La mare diu que hi haurà periodistes
I que em faran fotos
És horrorós
A mi em sona molt bé
Com pot ser que et faci mandra?
Ja ho veus...
Sóc estranya
Sí que ho ets. Molt
A més, no em trobo gaire bé
Aquesta nit he tingut malsons
D’aquells tan dolents
Dels que t’espanten fins i tot
quan ja estàs desperta
Vols que en parlem?
Hi sortia la cara
d’una noia
de cabells llargs i arrissats
Pèl-roja
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Ella parlava però jo no la sentia
Volia llegir-li els llavis
però no entenia res
Tenia els ulls enfonsats
i molt oberts
Fixos
sobre meu
Em feia molta por
Volia alguna cosa
Alguna cosa de mi
La coneixes?
Saps qui és?
No
No l’havia vista mai
Vull dir en el món real
És una mica estrany, oi?
Hola?
Estàs aquí, marmota?
Olgaaaa?
M’estic morint de son, Mara
Parlem més tard
Va, sisplau
D’acord
Però vine així que et despertis
No em facis esperar
Ets una mandrosa dormilega
Però t’estimo molt
Que ho sàpigues
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Diana
escrivint...
Bon dia, reina
Estàs desperta?
Sí
Has esmorzat?
Encara no
Què fas?
Re
Esmorza
Dutxa’t
No et rentis els cabells
Vesteix-te
Tenim hora a la perruqueria
a dos quarts d’onze
D’aquí a quaranta minuts
passo a buscar-te
Ho has entès tot?
Síííí
Estàs nerviosa?
Una mica
Només una mica?
Sí
Has parlat amb l’Olga?
Sí
Li has dit que en Pau vindrà?
Sí
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I què diu?
Està com boja
Li has dit que el Pau
ho ha deixat amb la nòvia?
No
Li agafarà un atac
Segur
M’estimo més que sigui
una sorpresa
Dues amigues per a dos germans
Sembla el títol d’una pel·lícula
No comencis!
El Sergi avui es decidirà
D’avui no passa
Avui tindrà la seva gran oportunitat
i ni més ni menys que
amb la reina de la festa!
Es decidirà a què?
La seva mare diu que és molt tímid
però que li agrades molt
i des de fa molt temps
Diu que està canviant
Jo em penso que té raó
Avui es llançarà
És tan emocionant!
Potser l’hauràs d’ajudar una micona, nena
Però sense pressionar-lo
Ajudar-lo a què?
El Sergi i jo som amics
Sí, sí
Però em penso que avui et demanarà
que sigueu alguna cosa més
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I tu com ho saps, això?
Què t’ha dit la seva mare?
No res
És només una intuïció
Mare, et noto d’una hora lluny
que m’estàs dient una mentida
A tu no et sembla estrany?
El què?
Tot
Parlar d’això amb tu,
per exemple...
Per què no n’hem de parlar?
El Sergi és un noi fantàstic
Em cau molt bé
M’agradaria molt que fóssiu nòvios
No ho negaré
Seria la parella perfecta per a tu
Té tot el que necessites
Mare!!!!!
Això no ho saps!
I tant, que ho sé
És guapo, educat
Molt bon estudiant
I el seu pare és un dels empresaris
més respectats del país
Sí, i casualment
serà soci del pare
en un negoci milionari
Oi que sí?
Tant de bo, reina
Tant de bo sigui com dius
Però encara ho hem de tancar, això

Amaranta.indd 21

18/05/15 17:30

22

care santos

Potser això vostre l’ajuda a decidir-se

I si a mi el Sergi no m’agrada?
I si no hi vull res, amb ell?
Quina bestiesa!
I per què no t’hauria d’agradar
si ho té tot
Tot... segons tu, és clar
Potser jo valoro altres coses
Bestieses
Com ara què?
Deixem aquest tema
Que no el trobes guapo?
No és lleig
Ho veus?
La resta no es pot discutir
El Sergi és el meu amic
i vull que ho continuï sent
Amic i res més
Ets massa jove
Pots canviar d’opinió mil cops
O potser no
Potser ets tu qui hauria de canviar
No siguis descarada
Em treus de polleguera
quan et poses així!
Què tens
en contra del pobre Sergi?
Res de res
Llavors?
Dóna-li una oportunitat, pobre!
Mare, no siguis pesada
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No em penso enamorar
de qui tu diguis
Ui
Jo no he dit res d’això
Enamorar és una paraula massa grossa
No he parlat d’enamorar-se
No puc sortir amb ell
si no n’estic enamorada!
Pots provar a veure si t’agrada
Si no ho proves, no ho sabràs mai
Parles del pobre Sergi
com si fos una marca
de desodorant
No el provaries
si fos un desodorant?
No ho sé
Doncs és el mateix
No. No ho és
Enamorar-se és seriós
Arriba quan menys t’ho esperes
Quan n’estàs preparada
I amb la persona adequada
Que no sol anunciar-se
L’amor no es pot planificar
Hahahahahahaha!
Filla, parles com una telenovel·la
On has après totes aquestes coses?
Per cert
On ets?
Al gimnàs
I no tens res a fer?
Oi tant!
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Estic fent bicicleta estàtica
Ja he fet cinc quilòmetres!
Estic a punt de batre el meu propi rècord
Durant aquesta conversa, almenys
he perdut cent grams
Acabo i me’n vaig a la dutxa
No hem de fer tard a la pelu
Ja han arribat els del càtering?
No ho sé
Jo sóc a la meva habitació
Ja t’ho he dit
Doncs afanya’t
I si arriben, avisa’m
Els he de preguntar
un detall del menú
El Sergi és celíac
i jo no ho sabia
És important
que hi hagi menjar per a celíacs
Els ho he de dir
M’avisaràs?
D’acord
I anima’t, va
Avui serà el dia més feliç
de la teva vida!
No estàs contenta?
Sí, suposo
Ai, estàs mig adormida
No es fan divuit anys cada dia
Ni cada dia ets
la reina d’una festassa
Els convidats cauran de cul
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quan et vegin
Si et digués quant ens ha costat
només la música...
No cal
Me’n vaig a esmorzar
I a dutxar-me
Molt bé!
No triguis
Que no em vull posar nerviosa
Tranquil·la
Seré puntual
I esmorza bé
Que síííí
Bye, reina
Adéu
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