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L’adolescència és una època en què tot 
es viu amb molta intensitat. Per a bé i  
per a mal. 

La Paula se’n va de vacances amb la seva 
família a París i intenta oblidar, sense èxit, 
el que ha passat les últimes setmanes. 
Però allà coneix algú que sembla que vol 
fer-li la vida impossible. Arriba l’estiu i les 
Sugus celebren el desitjat final dels 
exàmens. Però no tot seran alegries. 
Quan qui et traeix és la teva millor amiga, 
fa més mal. 

Una de les noies, a més, s’enfronta a un 
problema que és incapaç de controlar. 
Nous amors, desenganys, veritats i 
mentides que convertiran aquesta 
segona part en una muntanya russa  
de sentiments i emocions.

, pseudònim de Francisco de Pau-
la Fernández, va néixer a Sevilla i va viure fins 
als divuit anys a Carmona. És un dels autors 
espanyols amb més seguidors a les xarxes 
socials. Llicenciat en Periodisme, actualment 
viu a Madrid. 

L’èxit de la seva primera novel·la, Cançons per 
a la Paula, el va convertir en un referent de la 
literatura juvenil. Posteriorment, van seguir 
dues novel·les més, Saps que t’estimo? i Fes-
me callar amb un petó, que conformen la seva 
primera trilogia.

La sèrie sobre El Club dels Incompresos, for-
mada per Bon dia, princesa!, No somriguis que 
m’enamoro, Puc somiar-te? i que es tanca amb 
Tinc un secret. El diari de la Meri, s’ha conver-
tit en el fenomen editorial més gran de la lite-
ratura juvenil. 

Traduïdes a diverses llengües, les seves novel-
les ja tenen més d’un milió de seguidors, i la 
seva adaptació cinematogràfica, El Club dels 
Incompresos, va tenir un gran èxit i va omplir 
les sales. Amb la novel·la Tan senzill com tui-
tejar t’estimo, a la qual va seguir Tan senzill 
com fer-te un petó, Blue Jeans va començar 
una nova sèrie que ben segur que tornarà a 
captivar els lectors.

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb 
el prestigiós premi Cervantes Chico 2013.

www.lawebdebluejeans.com 
@FranciscodPaula

Si voleu més informació  
us podeu adreçar a:
Columna Edicions
Diagonal, 662-664
08034 Barcelona
www.columnaedicions.cat
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Sèrie Cançons per a la Paula

?

Sèrie El Club dels Incompresos
«Vaig començar a escriure al Fotolog el 3 de juny 
del 2008. El primer capítol el van començar qua-
tre persones, i mai no vaig pensar que s’acabaria 
publicant. Aquell estiu vaig estar a punt de deixar 
d’escriure; però gràcies a tot el suport que vaig 
tenir via Internet, vaig decidir tirar endavant. Tinc 
més de cent comptes oberts a Tuenti, i els gestio-
no personalment. Faig les coses al revés: primer 
em vénen al cap els títols dels llibres i després 
procuro que tot encaixi».  Blue Jeans

«Tot el que s’hi explica et podria passar a tu». 
Nuria Forte, Libros de ensueño

«Blue Jeans ha aconseguit que torni a recordar la 
meva adolescència. M’ha encantat». 
Anabel Botella 

«El millor llibre que he llegit en tota la meva vida. 
Desitjava que mai no s’acabés! Sisplau, escriu més 
llibres! M’has fet somiar».   Martita Love

«A més d’un llibre, ho estàs convertint en una ex-
periència. […] És molt maco que et dediquis tant a 
les teves fans!».  Clau_Ales

«La meva mare em va repetir unes vint vegades 
la setmana passada que tant de bo em dediqués 
tant als estudis com als teus llibres». Yaii

«L’adoro!!! Sóc una friki, ben orgullosa de ser-ho, 
de Blue Jeans i dels seus llibres». Isabel 99

 Si voleu més informació us podeu adreçar a:
Columna Edicions
Pedro i Pons, 9-11, 11a planta
08034 Barcelona
www.columnaedicions.cat
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pseudònim de Francisco de Paula Fer-
nández, va néixer a Sevilla i la seva ado-
lescència va transcórrer a Carmona. Amb 
divuit anys es va instal·lar a Madrid, on 
viu actualment, per estudiar periodis-
me a la Universitat Europea. Després de 
fer un màster de periodisme esportiu i 
col·laborar amb alguns mitjans, va trobar 
finalment el seu lloc quan es va deixar 
endur per la seva gran passió, l’escriptura. 
La trilogia «Cançons per a la Paula»  és la 
seva primera obra publicada, una història 
que milers de seguidors van començar a 
llegir en diferents xarxes socials abans 
que es publiqués en paper. 
Quan no escriu, BLUE JEANS dedica el 
seu temps lliure a respondre les pregun-
tes dels seus seguidors a les xarxes so-
cials. També ha col·laborat amb la revista 
Superpop.

BON DIA,
PRINCESA!

BLUE JEANS

BLUE JEANS

www.lawebdebluejeans.com 
@FranciscodPaula
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«NINGU NO ELS ENTENIA. NINGU NO ELS 
RESPECTAVA NI ELS ESTIMAVA, FINS QUE VAN 

ANAR AJUNTANT-SE ELS UNS AMB ELS 
ALTRES PEL CAMI».

Es van conèixer fa dos anys, quan més es necessitaven, i van 
formar el CLUB DELS INCOMPRESOS. Però sembla que alguna cosa 
ha canviat, ara, i ja no saben si poden comptar els uns amb 
els altres.

La Valèria no sap si, deixant-se endur pels seus sentiments, 
pot trair la seva millor amiga; en Bruno escriu cartes d’amor 
sense èxit; la Maria és l’aneguet lleig que busca el seu lloc; 
l’Elisabet no està acostumada a un no com a resposta; en 
Raül no vol equivocar-se una altra vegada, i a l’Ester li agra-
daria cridar el seu amor als quatre vents.

 Il·lustració de la coberta: © Anastasiya Zalevska / Shutterstock
Fotografi a de l’autor: © Francisco Fernández del Pozo   
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U˚n dia de finals de juny, en un lloc de la ciutat
Riiiiiiiiiing!
El so de l’última campana és eixordador, mo-

lest, però dolç. Molt dolç. Per a alguns és el moment més
esperat de l’any. És el so que fa tant de temps volen sentir i
pel qual han sospirat durant mesos. Sirena de llibertat. D’es-
tiu. De platja o de piscina per als més afortunats. Calor,
bronzejats, nits d’estels i lluna sense fi. Vacances!

Tres noies i un noi caminen tranquil·lament, somrients,
entre la riuada d’estudiants que corren a agafar lloc al que
serà l’últim autobús fins al setembre.

—Quin curs més llarg! Se m’ha fet etern. Pensava que
no s’acabaria mai. Tenia moltes ganes de plegar per passar
més temps amb tu —assenyala la més gran del grup mentre
agafa per la cintura el noi que va al seu costat. Després acos-
ta els llavis als d’ell, i es besen.

Les seves amigues els observen i somriuen. Qui ho ha-
via de dir, que la Míriam trobaria nòvio. I, tot i que són
bastant diferents, no fan mala parella.

—Ei! Ja n’hi ha prou, no? —protesta la Cristina, tot i
que sense deixar de somriure.
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BLUE JEANS – 12

El petó acaba, i els nois separen les seves boques.
—Envejosa... —respon l’al·ludida.
—Envejosa, jo? Gens ni mica.
—No? Jo crec que sí. Que tens una miqueta d’enveja.
—Enveja de tu? Però si en tens sis de suspeses! Et passa-

ràs tot l’estiu estudiant! Creu-me que no et tinc gens d’en-
veja.

—Bah! Tu també n’has suspès tres. A més, no només
estudiaré. Oi que no, Armando?

El noi somriu, fa que no amb el cap i s’inclina de nou
per fer un petó a la seva xicota. La Míriam torna a unir els
llavis amb els d’ell, però ho fa amb els ulls oberts, desafia-
dora i aixecant el dit del mig a l’amiga. La Cristina bufa i
mira cap a una altra banda. Potser sí que li té un poc d’en-
veja. L’Armando és meravellós. Alt, guapo, amable, sen-
sible, tot i que no gaire intel·ligent. Però això què impor-
ta?... Fa temps que a ella també li agrada, tot i que no s’ha
atrevit mai a dir-li res, potser perquè realment no ha sen-
tit mai res veritablement intens per ell, o perquè sempre
ha pensat que ell mai es fixaria en ella. El cas és que des
de fa cinc setmanes la Míriam i l’Armando surten. I se
n’alegra per l’amiga, esclar, però potser no tant com ho
hauria de fer.

La Paula s’adona de la reacció de la Cristina i l’abraça
per darrere. Després la petoneja afectuosament a la galta.

—Però de qui pot tenir enveja una noia tan guapa? Si la
meva Cris és la tia que està més bona de tot l’institut...
—I la torna a estrènyer com si fos una de les nines amb què
jugaven de petites.

La noia es deixa fer. Després la mira als seus ulls precio-
sos de color mel i somriu. Tornen a brillar. Aquesta és la
Paula de sempre, la Sugus de pinya. Ara, rossa. Molt rossa.
Però divertida, espontània, enlluernadora. Feliç.
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SAPS QUE T’ESTIMO? – 13

Després de tres mesos difícils, per fi tot sembla tornar a
la normalitat.

Fa calor. El sol apreta fort i l’estiu es va notant. Els amics
es diuen adéu i se citen per a trobades que mai no arriba-
ran. Són promeses que després no tindran ocasió de com-
plir. Parelles que es prenen un temps, idil·lis que neixen,
somriures que es troben amb altres somriures i que, tal
com han aparegut, desapareixen. Amors i enganys. Estiu
adolescent.

Un «pip» sorgeix d’una de les butxaques de la motxilla fúc-
sia de les Supernenes de la Paula. Un missatge. La noia obre
la cremallera de la motxilla i en treu el telèfon.

—Ostres, no em deixa rebre l’SMS. Tinc la memòria
plena.

—Ets tan popular que no m’estranya gens. Els nois t’en-
vien missatgets a tota hora —indica la Míriam, que no dei-
xa anar l’Armando ni un instant.

—Però si la majoria són vostres! —respon la Paula.
—I ni et passi pel cap esborrar-los!
La Paula fa esclafir la llengua i busca un SMS vell per

eliminar-lo. Quina punyeta. No es decideix. Rastreja tota
la memòria del mòbil, fins que en llegeix un que li fa fer un
salt al cor:

«Saps que t’estimo?»

Se li fa un nus a la gola. Li costa empassar. Sospira. Potser
aquest és el missatge que ha d’eliminar. Sospira altra vega-
da. Se sent malament. Però per què? No se suposa que ja
ho ha superat?

—Què et passa? Qui te l’ha enviat, el missatge? —pre-
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BLUE JEANS – 14

gunta la Cristina, que és qui ara s’adona que a l’amiga li’n
passa alguna.

—No ho sé; encara no n’he esborrat cap. Em fa pena
eliminar missatges antics.

La Míriam li arrabassa el telèfon. Mira la pantalleta i
mira l’SMS que ha alterat la Paula. Bufa. Recorda perfecta-
ment quan el va rebre. Ella hi era. I la Cris i la Diana, tam-
bé. Va ser just l’endemà del retorn de la Paula del seu viat-
ge a París. És el tercer SMS que li va enviar l’Àngel aquella
plujosa tarda d’abril. Les Sugus, després de sentir la història
de l’amiga, li van aconsellar que no respongués. Havia
d’oblidar-se d’aquell noi, posar-hi el punt final després de
tot el que havia passat a França, acabar aquella relació una
vegada per totes. La Paula va obeir amb tristesa i no va con-
testar els SMS. Era preferible no fer-ho.

De debò era preferible? No ho sap i no se sent bé pel fet
d’haver guardat silenci. Però aquesta va ser la seva decisió.
Aquest «saps que t’estimo?» va ser l’última cosa que la Pau-
la va saber de l’Àngel.

—Vinga, ja està —diu la Míriam en veu baixa—. Es-
borrat. I t’he fet lloc eliminant-ne dos més. Ja pots rebre el
missatge.

La més gran de les Sugus torna a donar a l’amiga el te-
lèfon sense mirar-la als ulls. Sap el mal que li fa recordar el
passat. Des del seu aniversari... Esborrar aquests missatges és
el millor per a ella.

La Paula abaixa la mirada resignada i no diu res. Un nou
«pip». Carpeta de missatges rebuts. Bufa quan veu qui l’hi
envia i llegeix el que diu.

—És ell? —pregunta la Cristina.
—Sí —respon sense gaire emoció.
—I què vol, ara?
—Diu que l’esperi, que passa a buscar-me.
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—Potser li hauries de donar una oportunitat —intervé
la Míriam, i li somriu.

La Paula no diu res i mira cap a l’altra banda del carrer,
on un cridaner esportiu groc aparca davant d’ells. Tots qua-
tre l’observen atentament. És un dels cotxes més impressio-
nants que han vist mai. En baixa un jove ros amb els cabells
caragolats. Activa l’alarma de l’esportiu amb un petit co-
mandament a distància i va cap al grupet, que continua mi-
rant-lo. Ell somriu i saluda amb la mà, tot i que els seus ulls
només es fixen en la Paula.

En aquell instant, a uns quants metres d’ells, un dia de finals de
juny

—Crec que hauríem de marxar. La campana ja ha tocat.
—Espera. Encara no he acabat amb tu. A més, ara estem

més sols encara.
La noia l’empeny contra una de les parets, l’agafa pel

coll de la camisa i li acosta la boca a l’orella.
—O és que no vols que continuï? —xiuxiueja.
—Bé, jo...
El noi dubta un instant, però aviat desisteix i es dóna per

vençut. La llengua d’ella entra a la boca d’ell altra vegada.
Com des de fa una hora i escaig. No han parat de petone-
jar-se, abraçar-se, tocar-se. I sent que ella en vol més, que
en necessita més. Però no allà. Allà, no.

—Para, Diana —aconsegueix dir abans que les seves
llengües es trobin de nou.

Ella no obeeix i li descorda un botó de la camisa.
—Vinga..., si en tens tantes ganes com jo... —torna a

xiuxiuejar-li.
—Para, sisplau.
—No vull parar. Vull...
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BLUE JEANS – 16

—Para, Diana! —crida molest tot apartant-la.
En Mario se separa d’ella, es corda el cinturó i s’allisa la

camisa, que està tota arrugada. La Diana renega en veu bai-
xa. Fa un saltiró i s’asseu sobre el lavabo. Després es mira al
mirall.

—Què passa? No sóc prou guapa per a tu?
—No és això, i ho saps.
—Què és el que sé?
—Vinga, Diana, no comencem. Som al lavabo de noies

de l’institut. Creus que és el millor lloc per a...?
—Ja ho sé. Però quin és el millor lloc per a tu? Perquè

fa un mes i dues setmanes que festegem i encara no hem
trobat el lloc idoni.

En Mario sospira. No hauria de ser a l’inrevés? No són
els nois, els qui normalment pressionen les noies per a la
primera vegada?

—Em sap greu, però aquí no puc. Si no tenim ni pro-
tecció!

La Diana bufa una vegada més. Resignada, mira cap al
sostre i, tot seguit, cap al seu xicot. Es posa dreta, i de la
butxaca del darrere dels texans blaus, en treu un preservatiu.

—Sí que en tenim.
—Has dut un condó?! —exclama sorprès.
—Sempre en duc un a sobre.
—No m’ho puc creure...
La noia somriu irònica i se’l guarda una altra vegada als

pantalons.
—Què és el que no et pots creure, Mario? Estem sor-

tint. Les parelles duen condons a sobre per si... tenen una
necessitat.

—Jo, no. No n’he dut mai cap.
La conversa no dóna per a més. La Diana no té ganes de

continuar amb aquest assumpte. Es torna a mirar al mirall
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mentre obre l’aixeta de l’aigua freda. No la veu sexy. No és
prou atractiva? Al costat de la Paula..., és ben clar que no.
Si en Mario fes més de sis setmanes que festejava amb ella,
segur que ja ho haurien fet. Però ella no serà mai com la
Paula.

—En què penses? —pregunta ell mirant-la reflectida al
mirall.

La Diana es mulla les galtes i els ulls, que ja havien co-
mençat a humitejar-se. Després somriu i es gira.

—En res. Perdona per haver-te pressionat.
—No t’amoïnis. Ja saps que m’agrades molt, però m’agra-

daria que la meva primera vegada fos...
La noia li posa un dit índex a la boca i no li deixa acabar

la frase.
—Xxxt. No parlis. No passa res. Tranquil. —I li fa un

petó a la galta—. Haig de..., ja saps —diu tot assenyalant
amb la mirada una de les portes tancades del lavabo—.
M’esperes fora?

—D’acord. I perdona’m també tu a mi.
En Mario acosta els llavis als de la xicota, i ella li fa un

últim petit petó abans de veure’l sortir del lavabo. Mira com
se’n va. Està sola, amb ella mateixa, amb la seva figura al
mirall. Els seus sentiments per aquest noi que fa tres mesos
ni tan sols sabia que existia, es desborden. L’estima. Sí, n’es-
tà enamorada. Enamoradíssima. No li havia passat mai. Li va
costar que acceptés sortir amb ella. Tanmateix, després de
molts dies insistint-hi amb directes i indirectes, ha assolit el
seu objectiu. Però ara amb això ja no n’hi ha prou. En vol
més. Vol aconseguir que en Mario sigui seu. Tot seu.

Pensa, ell, encara en la Paula? No ho sap. Només està
segura que, per molt que faci, mai no serà com ella.

Per molt que faci..., tot i que continuarà intentant-ho.
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