Jack Sparrow i Johnny Depp
Coneixeu Jack Sparrow, oi?
És el protagonista de les quatre pel·lícules de
la sèrie de Pirates del Carib. De segur que recordeu el seu aspecte estrafolari: és bru i té el cabell
molt llarg, recollit amb un mocador vermell. Es fa
trenes a la barba, usa arracades i porta un tricorni
de capità. Va armat amb un sabre i dues pistoles.
És un pirata simpàtic i original. I no només a
les pel·lícules. Ho dic perquè ho sé per experiència:
quan tenia 12 anys, vaig participar en un xat amb
Jack Sparrow.
I us faré una recomanació. Si alguna vegada
teniu la sort de xatejar amb Jack Sparrow, no se us
acudeixi escriure, per exemple:
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«Hola! Com et va, Jack Sparrow?».
Perquè ell està molt orgullós de manar el vaixell
pirata més ràpid del Carib, La Perla Negra, i de
seguit fa la correcció. Escriu i subratlla:
«Compte, grumet. capità Jack Sparrow».
I ara m’avançaré a les vostres objeccions, amics
lectors. Perquè me les imagino.
Per exemple, un lector Tal em dirà: «El capità
Jack Sparrow no existeix. És un personatge d’una
pel·lícula».
Cert. Us ho aclareixo: en realitat vaig xatejar
amb Johnny Depp, l’actor que interpreta el capità Jack Sparrow. Però és més o menys el mateix:
Johnny Depp està totalment identificat amb el seu
personatge.
I imagino una segona pega.
El lector Tal, per exemple, em dirà: «El que
contes és inversemblant. És impossible que un nen
de 12 anys, normal i corrent, aconsegueixi xatejar
amb un tipus tan famós com Johnny Depp».
Us responc: doncs ho vaig fer, perquè res és
impossible per a un nen de 12 anys. En aquest llibre us explicaré com m’ho vaig apanyar per xatejar
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amb Johnny Depp. I us explicaré tot el que em va
dir i com va canviar la meva vida.
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Concurs a Facebook
Sempre he estat un admirador de Johnny Depp,
i per això el seguia en les xarxes socials. A través
de la seva pàgina a Facebook rebia notícies seves i
m’assabentava de curiositats amb relació a Pirates
del Carib i altres pel·lícules. Per exemple: sé que
s’està preparant Pirates del Carib 5.
Una nit, fa un parell d’anys, va aparèixer aquest
anunci:
«concurs:
Per a admiradors de Jack Sparrow.
premi:
Els guanyadors disposaran d’un xat personal i
exclusiu amb Johnny Depp».
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A sota estaven especificades les condicions del
concurs. Es dirigia només a nens d’entre 11 i 13
anys. Calia enviar a l’adreça chat@johnnydepp.
com un correu electrònic amb tres apartats:
1. Nom del concursant i aficions.
2. Dades del pare i la mare.
3. Una selecció de les cinc millors frases de les
pel·lícules de Pirates del Carib.
En base a les respostes, Johnny Depp seleccionaria cinquanta nens a tot el món per xatejar
amb ells.
Em va semblar un concurs curiós i interessant,
però no m’ho vaig prendre molt seriosament. Al cap
i a la fi, la pàgina de Facebook de Johnny Depp en
castellà té 19.776.418 seguidors. Quines possibilitats tenia d’estar entre els cinquanta guanyadors?
Havia oblidat l’assumpte, però la meva mare,
que també era seguidora de Johnny Depp a Facebook, va llegir l’anunci i m’ho va dir l’endemà, a
l’hora de sopar:
–Participaràs en el concurs de Johnny Depp?
–No.
–Per què?
–Perquè tinc una possibilitat entre 19 milions
de guanyar.
9

–No és fàcil, però cal provar sort. No et vindria
de gust xerrar amb ell en un xat?
–Sí, però és impossible.
Ma mare va respondre:
–Almenys, intenta-ho. De segur que Johnny
Depp coneix un munt d’historietes boniques. De
Hollywood, dels Estats Units i fins i tot dels pirates.
Per participar, només cal enviar un mail.
–És perdre el temps –vaig replicar.
–Ho escrivim entre tots dos?
–És igual, mare. De debò.
–Doncs ho faré jo –va respondre, decidida.
Jo no estava de bon humor, però ja sabeu que
les mares són molt pesades. Quan se’ls posa alguna
cosa al cap, insisteixen i insisteixen. I, en aquest
cas, reconec que la mare tenia tota la raó del món:
enraonar amb Johnny Depp a través d’un xat em
va canviar la vida. Les mares pesades també tenen
la seva part positiva!
Aquella nit em vaig ficar al llit aviat. Però la
mare es va quedar fins ben tard a l’ordinador.
L’endemà, vaig obrir el meu correu i vaig veure
que m’havia enviat un mail. Deia:
Bon dia, Martí:
Et passo la informació que he preparat per al con10

curs de Johnny Depp. Valora-ho tu mateix i decideix si vols participar o no.
Dades del concursant: Martí Blesa Mieras,
12 anys. Aficions del Martí: lectura, cinema i guitarra.
Pares: Maria Mieras i Rubén Blesa. Maria:
41 anys, agent d’assegurances. Rubén: 40 anys,
dibuixant. Situació dels pares: separats.
Les cinc frases preferides de Pirates del Carib:
1. «Que ningú no es mogui. Se m’ha caigut el
cervell!»
2. «L’armada segueix aquí. L’enemic s’aproxima
per estribord. I crec que és temps d’abraçar
aquesta antiga i noble tradició pirata: fugir!»
3. «Senyors: aquest dia es coneixerà com el
dia en què quasi es mengen el capità Jack
Sparrow.»
4. «Han tingut la sensació d’estar en un lloc alt
i voler saltar? Jo, no.»
5. «És això un somni? No. Si ho fos, hi hauria
rom a tot arreu.»
Si et decideixes a participar, has d’enviar aquest
mail a chat@johnnydepp.com avui mateix.
Que passis un bon dia.
Maria

Ma mare era molt llesta. Sabia que jo no estaria
d’acord amb la seva selecció de cinc frases i que
això em motivaria a participar.
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