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Teràpia de xoc

A l’hora del pati, després de les dues primeres clas-
ses, la Marga em va anunciar que la Maëlle, la seva 

professora favorita, estava embarassada.
—T’ho ha dit ella? —li vaig preguntar.
—No, és clar que no. Però estava estranya i de se-

guida m’he fixat en la brusa que du. És una brusa pre-
mamà. Se l’ha posada per dissimular el ventre inflat.

Li vaig demanar per què hauria de voler dissimular 
una cosa tan natural i agradable. La Marga em va dir 
que potser no ho volia fer públic.

—A tu t’agradaria ser mare, Martina? A mi m’en-
cantaria.

—Potser és una mica massa aviat per pensar-hi, no 
et sembla?

—Mi primita Daysi tuvo a su bebito con quince años, 
los mismos que voy a cumplir yo el mes que viene.

La Pajarica ens espera sempre al passadís de la pri-
mera planta, on hi ha l’aula de primer d’ESO, el nostre 
curs, però no pas l’aula de tercer d’ESO, la seva, que 
és a la planta baixa. La Pajarica, que en realitat es diu 
Vanesa Carranza Hipólita, cada migdia puja una plan-
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ta per venir-nos a buscar i després la torna a baixar, 
perquè el pati és a la planta baixa. La nena fa una ruta 
innecessària: puja i baixa escales per a res. Però la Vane 
té una manera de funcionar diferent de la resta de per-
sones. No hi ha manera de fer-li entendre que ens po-
dria esperar a la porta d’accés al pati, per exemple; que 
no cal fer una excursió absurda per recollir-nos. «Me 
da igual. Así hago ejercicio», diu ella. Els raonaments 
de la Vane descol·loquen una mica, però val més acos-
tumar-s’hi. La Marga diu que potser és la lògica dels 
països d’Amèrica Central (la Vane és de l’Equador), 
però jo estic convençuda que ho fa per no sortir sola al 
pati. O millor encara: perquè la gent vegi que no surt 
sola al pati, sinó amb amigues. Des que va arribar a 
l’escola, la Marga i jo som les primeres «amigues» que 
té. I ho dic així, entre cometes.

—Doncs no intentis imitar la teva cosina, Vane, que 
primer has d’acabar l’ESO.

—Ya lo sé. Ni el Àlex ni yo estamos preparados para 
ser padres —va dir.

La Vane, des que pertany de ple dret al nostre club, 
ha fet un avenç important a l’hora de pronunciar pa-
raules i vèncer la timidesa. Fins fa tres mesos, el seu 
rècord eren quatre paraules seguides. Ara que s’ha en-
valentit i se sent segura dins de la colla, xerra pels colzes 
i els nois de vegades l’han de fer callar de males mane-
res, perquè diuen que els posa el cap com un timbal. El 
més negatiu i crític amb el comportament loquaç de 
la Pajarica és l’Àlex, el que, segons ella, hauria de ser el 
pare del seu futur fillet. L’Àlex no la suporta. Ni la veu, 
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ni el físic, ni res. L’odia, per dir-ho ras i curt. Abans de 
les vacances de Setmana Santa, l’Àlex va haver de sacri-
ficar-se per la colla i simular que volia sortir amb la Pa-
jarica per esbrinar una qüestió important. Quan això 
es va resoldre, li vam dir que tot era una mentida, que 
l’Àlex no volia sortir amb ella, que s’havia tractat d’una 
estratègia per ajudar-nos. Però ella no s’ho va creure, 
i el cas és que, des d’aleshores, la Vane està segura que 
l’Àlex li tornarà a demanar per sortir, es convertiran en 
enamorats i es casaran i tindran fills. En fi!

Com cada dia a l’hora del pati, l’Àlex i els altres ens 
esperaven sota la cistella de bàsquet de la pista d’es-
ports. Els altres alumnes de l’escola jugaven a futbol, 
es reunien als bancs de fusta que hi ha al davant de la 
cuina, o feien grupets aquí i allà per parlar de les seves 
coses, escoltar música a l’Ipod amb un sol auricular a 
l’orella (l’altra l’havien de tenir lliure per escoltar les 
converses i poder-hi participar), i els més grans i tra-
pelles provaven d’encendre un cigarret i fer un parell 
de pipades d’amagat dels professors encarregats de vi-
gilar el pati. Nosaltres, però, ens reuníem sota la ciste-
lla i valoràvem la situació general. La meva germana 
havia estat alumna de l’escola feia molts anys, i havia 
fundat un club que lluitava contra les injustícies que 
es cometien dins de la comunitat escolar. Aquesta, de 
fet, era la intenció que ens havia engrescat a unir-nos: 
reactivar el club de la meva germana i convertir-nos 
en la segona generació de lluitadors contra tot allò que 
no estava bé. Ho havíem aconseguit? Doncs més aviat 
no. Però no deixàvem d’intentar-ho.
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Des de la seva creació a principis d’octubre, el nos-
tre club havia patit alguns canvis, com ara la incor-
poració de la Marga, la meva millor amiga, que havia 
arribat després de Nadal i ara s’havia convertit en la 
presidenta, o alguna cosa així. La Marga és atractiva, 
intel·ligent, ràpida, sociable i atrevida. Totes les con-
dicions que ha de tenir una presidenta. Aquest càrrec, 
de fet, em pertocaria a mi, que vaig ser la que va tenir 
la idea de fundar el club i que sóc la germana (la sang 
és la sang) d’una de les representants del club original. 
Però tots els adjectius que he regalat a la Marga per 
descriure-la no es podrien aplicar amb tanta convicció 
a la meva persona. Això és, si més no, el que opinen els 
nois.

Els nois del nostre club són sis. Les noies, tres. Bé, 
tres i mitja. I dic «mitja» perquè l’Assump, que és la in-
corporació més recent, hi és i no hi és. Al·lucinantment, 
l’Assump, una nena apocada que pertanyia fins el tri-
mestre passat al grup de les nenes apocades i atura-
des de l’escola, s’havia enamorat d’en Jerry, un dels 
bessons del nostre club. Insisteixo: al·lucinantment. 
Com en Jerry podia enamorar-se d’aquella pàmfila 
perepunyetes i ridícula? La meva mare ho diu sem-
pre: «l’amor és cec». Cec i idiota, pensem nosaltres. En 
Jerry és treballador, llest i actiu; potser no tant com el 
seu germà Tom, però molt més que l’Assump, que viu 
en un món de fantasia on tothom és bo i tothom sent 
pena pels desvalguts. Segons l’Assump, cada persona 
és, de natural, una mena d’ONG amb potes. En Tom 
opina que ella i la seva millor amiga, la Lourdes, són 
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unes monges adolescents i modernes. Les mongetes, 
que tenen la seva legió de nenes apocades i bledes a 
les quals protegeixen, també tenen el seu costat fosc,  
i jo que les conec bé (la meva mare és amiga íntima de 
la mare de l’Assump) sé que en realitat són dimonis 
ressentits disfressats d’àngels del cel. Especialment la 
Lourdes. Quin mal cor que té aquella bruixa! Per fora 
tot són somriures i misericòrdia, però per dins és més 
amarga que una ametlla amarga. I aquesta caracterís-
tica ha provocat que l’Assump encara no hagi dit a la 
seva millor amiga que s’ha enamorat d’en Jerry i que, 
com a consort, també forma part del club. Si la Lour-
des sabés que l’Assump pensa abandonar-la per unir-
se a nosaltres, crec que la mataria. No ho dic en sentit 
figurat: ho dic literalment. Per això, l’Assump és i no 
és amb nosaltres. Durant el pati prova de dissimular 
i continua asseguda al pedrís amb les seves amigues 
marginades i bledes. Evidentment, no deixa de mirar 
tota l’estona cap a la cistella, sota la qual hi ha el seu 
enamorat, que suporta amb paciència la doble perso-
nalitat de la seva xicota.

—Li hauries de dir que si vol formar part del club 
ha de venir aquí amb nosaltres —li diu sempre el seu 
germà—. No pot ser que sigui del club i que estigui 
allà amb les mongetes!

—La Lourdes no en sap res —al·lega en Jerry—. Si 
la Lourdes sabés que sortim junts...

Quan la Lourdes, posem per cas, va al lavabo a fer 
un pipí, o quan va a la cuina a buscar un entrepà, o 
va tota sola a recaptar nenes apocades que no tenen 
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amics, l’Assump aprofita i ve corrents cap a la cistella. 
Xerra una mica amb nosaltres i amb el seu xicot, però 
de seguida que veu que l’altra torna al pedrís, ens aban-
dona corrent com una esperitada per tornar amb ella. 

—Aquesta nena acabarà malament —diu l’Iker—. 
Un dia el cor li farà un pet. 

—Por lo menos hace ejercicio. Como yo con las esca-
leras —opina la Pajarica.

L’Iker és el company més escarransit. Va a la nos-
tra classe (no com les mongetes, que totes dues fan 
segon d’ESO), però passaria perfectament per un nen 
de cinquè o sisè de primària. És allò que se’n diu carn 
de psiquiatre. L’Iker veu morts. Els veu com si fossin 
allà amb ell, com si els tingués a la vora. No són ben bé 
zombis, sinó més aviat morts que han mort de mane-
ra violenta. Morts sense un ull, o morts amb la closca 
esberlada, o morts als quals els falta un braç. Segons la 
família i el psicòleg, tot plegat és una manera de cridar 
l’atenció, i la causa del trastorn té arrels cinematogrà-
fiques: d’una banda, la pel·lícula El sisè sentit, que la 
va veure a la tele i el va deixar trasbalsat de per vida. 
De l’altra, els centenars de pàgines web de cinema gore 
que va arribar a veure abans que els seus pares instal-
lessin a l’ordinador de casa un codi de restricció in-
fantil. Ara ja no pot veure segons què, però tots sabem 
que l’Iker es gasta un dineral en locutoris de xinesos. 
Abans d’anar al gimnàs (va a un gimnàs per accelerar 
l’estirada) i sortint del gimnàs, el nen entra al locutori, 
demana un ordinador i s’està una bona estona mirant 
tot allò que a casa no li permeten veure. 
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—Però el psicòleg t’ha dit que no ho miris! —l’es-
cridassa en Tom, que és el més assenyat de la colla—. 
Els teus pares es gasten un munt d’euros en teràpies 
que no serveixen per a res! Si no fas el que et diuen, 
continuaràs veient morts tota la vida!

Però jo em penso que deu ser com un vici i que 
costa deixar-ho, igual que a un fumador li costa deixar 
de fumar, o a un jugador, deixar de jugar. L’Iker està 
enganxat a la sang i el fetge com a una droga. En Pau 
diu que li passarà amb l’edat i l’estirada; que quan es 
faci adolescent li interessaran altres temes i oblidarà 
els morts. Jo desitjo que quan creixi no s’aficioni a les 
pàgines de sexe, per exemple, perquè després veuria 
gent despullada fent marranades a tot arreu.

En Pau va a segon d’ESO, a la classe de les monge-
tes. Va arribar al col·le al mes de setembre. En Pau... bé, 
en Pau és... especial per a mi. Al primer trimestre em 
vaig enamorar una mica d’ell. Potser no va ser amor, 
sinó els efectes de la màgia negra que va fer l’àvia de 
la Pajarica perquè jo me n’enamorés. Aquella dona és 
mig bruixa, i en Pau li va demanar que li fes un conjur 
d’amor. Jo no crec en aquestes coses, però el cas és que 
des de llavors en Pau és... especial. És alt, està més des-
envolupat que els seus companys. És simpàtic, alegre; 
té unes espatlles amples, com d’esportista. No sé com 
dir-ho, però en Pau té moltes coses que m’agraden. Bé, 
n’hi ha una que no: en Pau és una mica mongeta, com 
l’Assump i la Lourdes. Té una amiga de la seva classe, 
la Carla, que està sonada. Té trastorns psicològics com 
l’Iker, però sense veure morts. És una nena insegura, 
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amb problemes a casa, amb dificultats de relació amb 
ella mateixa i amb els altres. És violenta. De fet, al final 
del trimestre passat em va agredir físicament i tot. I en 
Pau és de tan bona fe que, en lloc d’enviar-la a la mer-
da, ens va proposar que l’acollíssim al club per aju-
dar-la. Tothom s’hi va negar, és clar. Aquella nena és 
un perill públic, i l’Àlex opina que només faltaria una 
altra sonada a la colla. Diu «una altra» perquè, segons 
ell, ja en tenim una, la Vane. En Pau va insistir, però 
tothom s’hi va negar. Tothom menys jo, que hauria de 
ser la més poc inclinada a tenir-la entre nosaltres, per-
què al cap i a la fi és a mi a qui la nena va apallissar de 
mala manera. Però jo per en Pau faria qualsevol cosa, 
la veritat. I si ell pensa que ajudaríem la Carla deixant-
la venir sota la cistella, doncs ja em sembla bé. 

—Tu estàs tonta, nena! —em va dir en Tom—. 
Aquesta boja et va pegar! Com pots ser tan idiota? 
L’haurien de fer fora de l’escola! I tu acceptaries que 
vingués amb nosaltres! Que fos la nostra amiga! No hi 
ha qui t’entengui, Martina. 

—Que se’n vagi amb les mongetes —va proposar 
en Harry Porker—. Elles són especialistes en casos 
perduts.

En Harry Porker en realitat es diu Adrià, però s’as-
sembla molt, físicament, a l’actor que fa de Harry Pot-
ter a les pel·lícules. És igualet. La cara rodona, les ulle-
retes, el serrell. Amb una diferència: el nostre Harry és 
la persona més bruta i deixada del món. Les qüestions 
d’higiene no van amb ell. No li agrada dutxar-se, ni 
tallar-se les ungles, ni pentinar-se. No li agrada la roba 
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neta. No li fa res anar amb taques a la samarreta, ni 
restes de Cola Cao als llavis. Quan es constipa és hor-
rorós: al voltant del seu nas s’hi acumulen els mocs 
secs i formen nius. És repugnant. No sap què és un 
desodorant, per exemple. A l’hora d’educació física el 
fan canviar en una sala a part, lluny del vestuari dels 
nois. En tornar de Nadal es va produir un canvi en 
la seva personalitat fastigosa, perquè resulta que es va 
enamorar a través del messenger i va decidir que la 
seva xicota virtual, quan el conegués, valoraria que fos 
un nen net i arreglat i no una bossa de deixalles. Però 
això no va passar mai, i quan en Harry va saber que no 
hi havia res a fer, que la princesa virtual no seria mai 
seva, va tornar a ser el porc pudent de sempre. Però no 
va ser la impossibilitat de l’amor la cosa que el va fer 
desistir en el seu projecte de neteja, em penso jo, sinó 
la seva condició natural: en Harry ha nascut per ser 
un ésser fastigós. No n’hem parlat mai directament, 
però tots sabem que la princesa dels seus somnis era 
l’Assump, la mongeta de segon, i el seu gran aliat, el 
bessó Jerry, s’ha convertit en el lladre del seu tresor. 
Durant el pati i sota la cistella, els pocs moments que 
la nena pot escapar-se de la colla d’apocades i ens visi-
ta, en Harry fa com si no passés res, com si mai no ha-
gués estat enamorat de l’Assump, com si en Jerry mai 
no li hagués pres la seva princesa somniada, i accepta 
amb resignació que les coses van com van i que no són 
necessaris més sacrificis d’higiene per conquerir una 
batalla que, d’entrada, té perduda. 

—Quants dies fa que dus aquest jersei, Harry?  
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