
És l’hora de brillar

Text de Mairena Ruiz
Il.lustracions de Lara Pickle

ĺ blava
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1
L’aventura continua

Resum superresumit del que va passar aquest estiu: 
(O, com diu la River , el camí que he recorregut 

fins ara.)
- Vaig fer un càsting per a... una cosa que jo creia 

que era un videoclip??? I em van agafar! Però era per 
anar a l’Acadèmia!

- Vaig passar dos mesos a l’Acadèmia de Barnes 
Entertainment, a Londres.

- Vaig conèixer la Tara i la River (i un munt de noies 
més!).

- Va haver-hi sabotatges a l’Acadèmia... o això crèiem. 
També vam pensar que podia ser un fantasma???

- Vam culpar-ne la Sun-hee, la trainee coreana, però 
ella no hi tenia res a veure. Ho vam descobrir gràcies a 
MA MARE, que va resultar ser el «fantasma» i que 
estava amagada a l’Acadèmia.

interior_stars2cat.indd   9interior_stars2cat.indd   9 20/12/2022   15:10:5620/12/2022   15:10:56



10

- La Tara, la River , la Sun-hee i jo vam fer juntes la 
prova final per formar una girl band. I ens van escollir 
a nosaltres!

- Vam debutar a Londres i ara som... STARS!!!

L’Ali va posar el tap al boli i va tancar la llibreta. 
L’avió estava a punt de descendir, així que va guardar les 
seves coses i va respirar profundament. Estava tornant 
a Londres i, per primer cop en força setmanes, estava 
sola.

Després de debutar amb la Tara, la River i la Sun-hee 
amb una actuació al Hyde Park, les noies havien passat 
uns dies més a l’Acadèmia, fent-se algunes sessions de 
fotos i contestant qüestionaris per a la premsa. Era una 
manera de començar a afrontar la seva nova realitat (se-
rien famoses!, bé… potser ja ho eren una micona) sense 
que la voràgine de la fama les atrapés per complet.

Com que les noies havien debutat abans del que 
s’havia planejat (per culpa de la Margot, la mare de 
l’Ali, que va ensopegar amb un cable i… bé, això és una 
altra història), la Samantha Gallagher, la seva mànager, 
els havia donat dues setmanes de vacances perquè po-
guessin tornar a casa i veure la família abans que la feina 
de debò comencés.

L’Ali havia trobat a faltar els seus pares molt més del 
que es pensava (encara que no ho volgués reconèixer). 
Durant les vacances s’ho havia passat molt bé amb ells, 
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però, tot i això, tenia moltíssimes ganes de tornar a 
l’Acadèmia.

Quan l’avió va aterrar, l’Alice va recollir la maleta i 
es va dirigir cap a la zona d’arribades. L’avió d’una com-
panya aterrava a la mateixa hora que el seu, i es delia per 
veure-la.

—Sun-hee!
L’Ali va fer un senyal amb la mà a l’aire, posant-se de 

puntetes perquè la seva amiga la pogués veure. La trai-
nee es va girar cap a ella i la va saludar ràpidament amb 
la mà. Quan es va apropar amb un petit somriure, l’Ali 
es va deixar portar per l’emoció de la retrobada i li va fer 
una forta abraçada.
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Les noies no s’havien portat gaire bé amb la Sun-hee 
durant l’estada a l’Acadèmia. La noia coreana era molt 
exigent (sobretot amb ella mateixa!) i no s’havia mostrat 
gaire disposada a fer amigues al principi. I després elles 
s’havien pensat que la Sun-hee estava al darrere dels acci-
dents que havien patit les seves companyes… Encara que 
tot s’hagués aclarit, la Sun-hee seguia un xic tallada quan 
estava amb les noies. L’Ali, però, s’havia proposat trac-
tar-la amb la mateixa confiança que a la resta.

La Sun-hee va deixar anar una de les seves maletes i 
li va fer uns copets a l’espatlla a l’Ali, que per fi se’n va 
separar.

—Com ha anat el vol? —van preguntar totes dues 
alhora.

Van riure i es van dirigir cap al xofer, que les esperava 
amb un petit cartell. No hi havien escrit els seus noms, 
sinó que Barnes Entertainment havia decidit fer servir 
només les seves inicials i una estrelleta al costat de les 
lletres. «Per no cridar l’atenció dels fans», els havien 
dit.

—Tu creus que algú ens hauria reconegut? —li va 
preguntar l’Ali a la Sun-hee quan ja eren en aquell cotxe 
tan luxós.

La Sun-hee es va mirar l’Ali de dalt a baix, i després 
es va observar a si mateixa. Totes dues vestien roba es-
portiva i duien els cabells recollits, com el primer cop 
que es van veure als jardins de l’Acadèmia.
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—No sé si fem gaire pinta d’estrelles… —va respon-
dre, amb un somriure.

—Bé, estrelles sí que ho som. STARS.
Les noies van esclafir una rialleta. L’Ali no coneixia 

la Sun-hee tan bé com a la resta, però li va fer l’efecte 
que estava tan nerviosa com ella.

—Espero que comencem amb el disc com més aviat 
millor —va murmurar la noia—. No duc bé això de… 
haver d’esperar sense poder fer res.

Quan van arribar al centre de Londres, l’Ali va mirar 
per la finestreta. Els carrers i els edificis no li eren tan 
familiars com els de la seva ciutat, és clar, però tampoc 
li feia la sensació de ser una turista. Era un xic com… 
com tornar a un lloc on passaràs tots els estius. No era 
casa seva, però s’ho sentia una mica seu. Tot i que l’es-
pai, en aquell moment, estava ple de desconeguts.

L’Ali i la Sun-hee van travessar la reixa d’entrada de 
l’Acadèmia, arrossegant les maletes, i es van quedar atu-
rades enmig del camí empedrat. Les portes de la man-
sió de l’Acadèmia estaven obertes de bat a bat, i hi havia 
gent pertot arreu. Uns treballadors uniformats porta-
ven caixes metàl·liques enormes a l’edifici, i les noies els 
van seguir. Quan van passar el llindar de la mansió, l’Ali 
i la Sun-hee van mirar al seu voltant. Hi havia un munt 
de persones creuant el vestíbul, pujant o baixant les es-
cales, formant petites rotllanes per parlar…

—Aquell no és en Harry…? —va xiuxiuejar la Sun-hee.
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L’Ali va assentir ràpidament. Era un dels seus artistes 
preferits. Fins i tot tenia un pòster d’ell a l’habitació!

—I allà hi ha la Lana —va afegir la Sun-hee.
Hi havia famosos pertot arreu. Actors, cantants, 

ballarines, coreògrafs… Aquell estiu l’Acadèmia havia 
estat gairebé buida, amb prou feines ocupada per les 
participants i els seus professors, però ara que les vacan-
ces havien acabat, semblava un lloc totalment diferent. 
I l’Ali se sentia una mica fora de lloc.
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—Anem a les habitacions? —va murmurar.
La Sun-hee va assentir i les noies van pujar al pis de 

dalt. Allà, però, també hi havia un munt de gent, i to-
tes dues es van apartar cap a un costat, mentre els des-
coneguts arrufaven el nas en ensopegar amb les seves 
maletes.

—Alice! Sun-hee!
La Blake, una noia que havia estat la seva monitora 

durant l’estiu, els va fer un gest amb la mà des del replà 
de l’escala. Seguia portant mig cap rapat, i a l’altre mig 
s’hi havia fet unes trenes de vikinga llarguíssimes.
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—Per fi us trobo —els va dir quan van arribar al seu 
costat—. Us he estat trucant, però amb tant d’escàndol 
no heu degut sentir el telèfon.

Les noies van fer que no amb el cap.
—Seguiu-me, us duré cap a les habitacions.
Quan va veure que es dirigien a un ascensor al fi-

nal d’un passadís poc concorregut, la Sun-hee es va 
estranyar.

—Cap a on anem? —va preguntar.
—L’ala on us vau allotjar a l’estiu és per a estades 

temporals —va explicar la Blake, amb un somriure—. 
Ara que sou artistes de BE, us instal·lareu a una altra 
banda.

L’Ali i la seva amiga van somriure, tot i que sentien 
una mica de vertigen davant de tot allò.

La Blake va passar el canell pel lector electrònic que 
hi havia a la paret al costat de l’ascensor i les portes es 
van obrir. Van pujar fins al tercer pis i, tan bon punt van 
sortir al passadís, es van sentir dos crits esfereïdors.

Després d’un instant de pànic, l’Ali va reconèixer la 
River i la Tara, que havien arribat abans a la mansió i 
les estaven esperant. Les dues noies van seguir cridant 
mentre la resta baixaven de l’ascensor. Quan es van ha-
ver recuperat de l’ensurt, l’Ali es va abalançar cap a les 
seves companyes i, un moment després, la Sun-hee la va 
seguir. Les quatre amigues es van unir en una abraçada, 
entre riures d’emoció.
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—Veniu, que us ho ensenyaré tot —els va dir la 
Blake—. Hi ha més coses que han canviat des de l’es-
tiu, però no us preocupeu, que us ajudaré a adaptar-vos 
sense problemes.

—Seguiràs com a monitora a l’Acadèmia? —va pre-
guntar la Sun-hee.

—Explica’ls això del teu ascens! —va intervenir la 
River, amb el seu enorme somriure.

La Blake es va passar una mà pel tros dels cabells ra-
pats, un xic avergonyida.

—Daixò… Ara soc l’assistent de la Samantha, així 
que sí. M’encarregaré d’ajudar-vos en tot el que sigui 
necessari.

L’Ali es va sentir més tranquil·la a l’instant. La Blake 
imposava força respecte, amb els seus outfits supermo-
derns, les mans plenes d’anells i els cabells cridaners. 
Quan la coneixies, però, era molt més simpàtica i pro-
pera del que semblava.

—Sou les úniques que us allotgeu en aquest pis de 
l’ala residencial. Cadascuna teniu la vostra pròpia ha-
bitació…

—I són en-suite! —va afegir la Tara.

En veure que no en tenia ni fava, la River m’ha ex-
plicat que una habitació en-suite té el seu propi lavabo, 
al qual s’accedeix des de la mateixa habitació. Com les 
habitacions dels hotels.
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—La meva habitació és al fons del passadís, al costat 
de la sala d’estar comuna. Aquesta és la teva, Sun-hee, i 
la de davant és la de l’Ali. Podeu instal·lar-vos-hi si vo-
leu, i després teniu la tarda lliure. Us recomano apro-
fitar-la, perquè demà comencem a treballar en el disc.

Les quatre estrelles de STARS es van mirar entre 
elles, amb somriures d’emoció. Allò anava de bo de bo.
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