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Al meu Víctor.
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1. Benvinguda a casa

La Clàudia s’ha presentat a casa amb una ma-
leta molt grossa, tres baguls monstruosos que no 
entraven per la porta i una dotzena de bosses reci-
clables plenes a vessar. 

Ha entrat plorant i dient que, en tornar d’una 
acampada davant del palau de Buckingham, s’ha 
trobat el seu pis de Gràcia ocupat per una família 
de pizzers napolitans. Es veu que el seu nòvio, l’Ar-
cadi, s’havia pirat (sense avisar-la) a una expedició 
a l’Índia i que tornarà d’aquí a cinc anys. 

La Clàudia s’ha quedat sense nò-
vio i sense pis. Només conserva 
com a record un bocinet de rajola 
blava de la cuina i un bratwurst 

mossegat que es va deixar l’Arcadi 
dins d’un calaix. 

Però s’ho ha agafat prou bé. M’ha 
dit que la vida és això, com un bratwurst, 
que vas fent mossegades a un nòvio i a 
un pis, i que quan se t’acaba, n’encetes 
un altre. 

La Clàudia és una caníbal. 
Ha dit que s’instal·larà a la seva antiga 
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habitació (que ara és l’habitació de l’Aureli) i que 
no molestarà, perquè ella no fa nosa. 

La mama ha dit que sí, que farà nosa, però ella 
ha dit que no, que total duu quatre cosetes i l’únic 
que li cal és un telèfon, Internet, silenci, llum, tres 
endolls, vint metres quadrats de parets blanques i 
mil watts de potència per muntar el seu estudi de 
fotografia. 

La mama ha tingut un patatús, l’Aureli ha cri-
dat que ell no es canviava d’habitació perquè és 
l’única que té cobertura Wi-Fi, i el papa s’ha quei-
xat que només hi havia quatre talls de pollastre a 
la nevera i que aquestes coses s’han d’avisar amb 
temps. 

ToTal, són quaTre  
coseTes de no res.
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Jo, el seu germà petit, li he fet un petó i una 
abraçada, i he estat l’únic que li ha dit: BENVIN-
GUDA A CASA!

M’estimo molt la Clàudia. 
Em sap molt de greu que hagi tallat amb l’Ar-

cadi, perquè era un bon paio (sempre em donava 
cinc euros), però m’he posat molt content perquè, 
quan la Clàudia ve a casa convidada, mengem cro-
quetes, canelons o pollastre. Potser ara que hi viu-
rà soparem croquetes, canelons i pollastre cada 
nit.

La Clàudia és la meva mitja germana gran per 
part de papa. Té vint-i-quatre tacos i alguns amics 
no es creuen que sigui germana meva. És ocupa, 
fotògrafa i psicòloga. Segons la mama, és molt 
bona psicòloga i té molt bon ull, però com que duu 
rastes, pírcings i ensenya el melic, la gent no es re-
fia del seu ull clínic i ha hagut de treballar com a 
fotògrafa de nens, gossos i casaments. Fa fotos 

aquesT nen Té la laTerali-
TaT creuada. sospiTo que 
és un esquerrà reprimiT.

ell és un peixos paranoic, i ella 
és una escorpí neuròTica. 

d’aquí a dos mesos
esTaran divorciaTs.
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molt guais i les penja a Internet, però a ella, el que 
li agrada de debò és fer de psicòloga. 

La Clàudia, als estius, feia d’ocupa a Berlín 
amb el seu nòvio, però fins i tot als ocupes els ocu-
pen el pis. L’Aureli diu que ara ELLA és la nostra 
ocupa. 

L’Aureli està molt empipat perquè s’ha hagut 
de traslladar a la seva antiga habitació (que no té 
Internet) i ell no pot viure sense connexió a la xarxa. 

L’Aureli és el meu mig altre germà gran per 
part de mare. Té vint-i-un tacos, estudia 

enginyeria informàtica, no té nòvia, 
només parla en anglès, fa mas-

satges, toca la guitarra i viu on 
line. Jo no li agrado gens, a 
l’Aureli. Es nota d’una hora 
lluny que li caic fatal i a mi, la 

veritat, em fa una mica de por. 
L’Aureli crida en anglès i, quan 
dorm, no tanca els ulls i li pen-
gen els braços i les cames fora 
del llit, com un orangutan. La 
Tempesta, el Jojo i el Pernil es 

van quedar molt impressionats un cop que el van 
veure. No es podien creure que fos tan pelut, tan 
lleig i que tingués l’habitació tan bruta. Els meus 
companys de classe també li tenen por perquè va 
atacar el nostre autocar de tornada de les colònies 
a Tarragona (amb els seus col·legues frea kys) i en-

shit!
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tre tots van acoquinar el bèstia del Sweeney Todd 
al crit de «Visca Bola de Drac».

El Sweeney Todd és l’abusananos de la classe. 
Em pega, se’m menja el bocata i no em deixa jugar 
a futbol. 

L’Aureli és l’abusananos de casa. Em maltrac-
ta, m’insulta i m’odia. 

La Clàudia, en canvi, m’adora. M’ha dit que jo 

come on,
come on!

Visca Bola de 
drac!!

destroy,
destroy,
destroy!!
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sóc el seu preferit, que m’assemblo a ella, que de 
gran seré molt guapo, que tinc estil i moltes quali-
tats per descobrir i que està disposada a ocupar-se 
de mi per compensar aquests cinc anys que no 
m’ha fet de germana.

M’he emocionat moltíssim. Ningú mai em diu 
aquesta mena de coses.

El meu pare flipa amb els karaokes, i la meva 
mare, amb la fotografia, però cap dels dos flipa 
amb mi. Abans s’avergonyien de tenir un fill que 
treia males notes i per això, per no donar-los dis-
gustos, vaig falsificar les notes del meu millor amic, 
el Pernil. Durant l’estiu van estar molt orgullosos de 
tenir un fill que havia tret nou excel·lents i un sufi-
cient (el Pernil no és perfecte). 

Ara s’hi han acostumat i, simplement, passen 
de mi. 

eoo, 
sóc aquí, sóc el 

vosTre fill!!!
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Els meus amics tampoc no em miren amb els 
ulls de la Clàudia. 

El Pernil Solsona es deia Nil i jo em vaig inven-
tar el malnom de Pernil, que queda molt millor, i el 
vaig ajudar a superar el seu trauma de ser un mu-
tant i treure un suficient pelat d’Educació Física. El 
Pernil és un bon xaval i té moltes qualitats, per això 
vaig fer testament a favor seu i li vaig deixar en he-
rència els meus germans grans i el nòvio de la meva 
germana. Ell no té germans i li va fer molta il·lusió 
saber que, quan jo em morís, tindria un germà i 
una germana amb nòvio (ara no hi ha nòvio de la 
germana). Jo m’he portat sempre molt bé amb el 
Pernil i li perdono que sigui fill de policies, que no 
sàpiga saltar al plínton, que tingui al·lèrgia a les 
aranyes i que li falti potassi. Però no li perdono que, 
tot i ser el meu millor amic, estigués a punt de dei-
xar de ser-ho per culpa del Monopoly de la seva 
àvia. 

Ho senTo, vícTor. enTre
el monopoly i Tu, no Hi 
Ha ni punT de compara-

ció. Trio 
el monopoly!!!

HereTaràs el 
monopoly. 
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La Tempesta és supervalenta i una canya, però 
tampoc no és una amiga de fiar. A les colònies a 
Tarragona, tot i ser aliats, es va estimar més matar-
me (com va fer Brutus amb Cèsar) perquè li feia il-
lusió ser una traïdora. 

A la Tempesta, la perd la seva part sàdica. 

No m’agradaria gens ser el seu enemic de 
debò (ni el seu germà, ni el seu nòvio).

I el Jojo, el germà bessó de la Tempesta, és un 
caragirada. Sempre que pot em fa la guitza i em 
porta la contrària. Fins i tot va tenir la barra de fer-
se amic íntim del Pernil i trucar-li a les nits per sa-
ber de quin color portaria els mitjons i de què duria 
el bocata l’endemà a l’escola. Per culpa del Jojo 

Tú També, 
bruTus?
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vaig ser l’únic pringat de l’habitació que vaig em-
portar-me el sac de mòmia. Naturalment, tots es 
van riure de mi. 

A les colònies de Tarragona, vaig estar gelós a 
morir del Jojo. 

La Clàudia és diferent. 
La Clàudia em fa cas, m’escolta, em recoma-

na música, m’ensenya a vestir-me amb estil, a pen-
tinar-me amb gomina, em fa fotos i milions de 
tests psicològics per descobrir quines són les me-
ves aptituds a la vida. 

Però no acaba de trobar el desllorigador. 
I jo començo a estar-ne una mica tip perquè 

fa tres dies que dibuixo cases i vaixells, omplo 
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tests que em pregunten quin animal m’agradaria 
ser i marco amb retolador vermell la sortida de la-
berints impossibles. 

—Em sembla, em sembla… que ja ho tinc —ha 
dit avui, per fi, després de mirar-se un dibuix per 
totes quatre bandes sense saber ben bé quina era 
la dreta i l’esquerra. 

—Quines qualitats tinc? —he preguntat tot 
il·lusionat. 

Ha fet una ganyota de circumstàncies, d’aque-
lles que van acompanyades d’un sospir per fer llàs-
tima, i m’ha donat mal rotllo.

—Veuràs, Víctor, hi ha persones que serveixen 
per a una cosa específica i d’altres que no. 

—Que no què?
—N’hi ha que no serveixen per res.
M’ha deixat ben planxat. 
—Vols dir que no tinc qualitats? 
—No. No en tens —ha deixat anar tan tran-

quil·la.
Això no es pot dir a un germà petit. No sé què 

els ensenyen a la facultat de Psicologia, però a mi 
m’ha traumatitzat.

—Jo crec que sí, que en tinc alguna —he dit 
per fer-me pujar l’autoestima.

—Molt interessant. Ets lluitador, una qualitat.
—Ja, però en tinc més.
—Digues.
—Sé tocar la guitarra, sé dibuixar còmics molt 
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guais, sóc boníssim posant malnoms a la gent, sé 
menjar amb bastonets com els japonesos, sé fer 
ballar el diàbolo, sé llançar petards i...

—Això són habilitats. 
—Sóc simpàtic! —he cridat de seguida.
I és veritat, perquè la gent m’ho diu. Quan no 

saben què dir, diuen: «Quin nen més simpàtic».
—Perfecte! —ha fet la Clàudia, engrescada.
—I sóc tossut! —he afe-

git—. I canto, i em toco el 
nas amb la llengua. 

Em pensava que ja 
la tenia al pot i que cedi-
ria, però ha arrufat les ce-
lles i ha canviat de parer. 

—No, no... no ho aca-
bo de veure. No tens un per-
fil clar, definit. 

He callat i m’he quedat 
sense arguments. La veritat és 
que m’ha deixat molt, molt fotut i he pensat que la 
Clàudia és una mica bèstia. No pots dir al teu ger-
mà petit i sensible (o sigui jo): «Ets una equivocació 
que no serveixes per res i no tens cap qualitat». Se-
ria tan cruel com si jo li digués: «T’has quedat sen-
se pis i sense nòvio perquè ningú no vol viure amb 
tu».

Perquè se sentís una mica culpable m’he 
concentrat mirant fixament la finestra fins que 
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m’han llagrimejat els ulls. Llavors he fet una veu 
gemegaire i he dit una frase que vaig sentir en una 
sèrie de televisió i que em va semblar molt guai.

—Has ferit els meus sentiments. 
—Un farsant!! —ha cridat la Clàudia, en-

tusiasmada.
M’ha sonat molt lleig. M’he mocat, m’he ei-

xugat els ulls i he fingit que estava dolgut.
—No m’insultis més, si us plau. Només sóc un 

nen. 
Però la Clàudia ha aplaudit. 
—Ets un comediant, un imitador, un ACTOR!
I m’ha apuntat a una escola de teatre.
HO JURO.

ets un 
farsant!


