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Qui és que diu que totes les nines volen ser princeses? Qui és que diu que totes les princeses són 

roses i que totes volen esser salvades per un príncep blau i fort i valent? Per què no una princesa 

amb un tocat asiàtic o africà? I quin rotllo que el príncep, un cop rescatada la princesa, se l'emporti  

al castell, bé podrien anar de viatge a BCN.

 “Per ser com els altres sempre hi som a temps”, m'ho predicava sa padrina que, crec, devia anar a 

la mateixa classe que l'àvia de l'Olivia, ja que ella també sembla que ho té ben clar. Ara bé, no us  

penseu  que  és  tan  fàcil  això  de  prendre  consciència  de  la  pròpia  identitat  i  de  qüestionar 

constantment totes les tendències, tan les més progres com les més retro. Però no hi ha res a fer, és 

una qüestió de caràcter. Un caràcter que, de vegades, em provoca  acidesa d'estómac i d'altres em 

torna vanitosa.  A l'Olívia li  provoca una crisi  d'identitat:  quan totes van amb volants roses per 

l'aniversari de la Pippa, ella va de marinera amb un toc molt xic parisenc; quan totes van del rotllo 

ballarina clàssica amb tutús roses i tot els complements,  ella de Martha Graham (quasi res!); per 

Halloween ella de porc senglar i les altres, no ho endevinau? De princeses! Però no es tractava de 

fer por? 

 En  fi,  constantment  diferent-diferent-diferent...no  és  d'estranyar  que  demani  a  la  mare  que  la 

tranquil·litzi amb un conte i, quin millor que el de la Caperutxeta Vermella, si no pot ser  tot sencer 

perquè és tard i és ben hora d'anar a dormir, almenys la part en la qual tots acaben devorats...res de 

més anestesiant que els mals dels altres. 

Res, al final, es hora de dormir i ella es queda sola amb els seus pensaments, cosa que fa més por 

encara que esser devorada per un llop transvestit... dubta entre si ser infermera i curar els malalts, 

adoptar orfes com els Tres Bandits i.....Ja esta! Ella serà....


