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L’Amaranta és l’única � lla 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 plani� cat 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?

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 bibliogra� a 
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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Fantàstic, fanbooks, fan de tu.
Un segell actual i atent
a les noves tendències.
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Tria el teu camí, encara no està escrit
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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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14 care santos

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

Amaranta.indd   14 18/05/15   17:30



 amaranta 15

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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16 care santos

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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 amaranta 17

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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18 care santos

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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