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Les primeres imatges que l’actor Pablo Der-
qui recorda del seu amic Alex Rademakers 
són de quan tenien 10 anys. Anaven junts a l’es-
cola i es coneixien del pati, però la relació va co-
mençar a fer arrels quan van coincidir en un grup 
de música: Rademakers tocava la guitarra i Der-
qui cantava. Quan van complir els 17 anys van de-
cidir fer un Interrail juntament amb altres amics. 
“Va ser una explosió de vida, un viatge iniciàtic, 
allà ens vam fer adults junts”, recorda l’actor.  

Un dels moments que més recorda és l’arriba-
da a París, després de viatjar tota la nit des de 
Barcelona. “Anàvem amb la guitarra i tocàvem 
i cantàvem a tot arreu. Érem bastant pallassos. 
Durant el trajecte vam conèixer un noi que can-
tava molt bé, i el primer dia que vam arribar a Pa-
rís ens vam posar a tocar davant de la catedral de 
Notre-Dame. La gent es va començar a parar, 
fins que vam tenir una cinquantena de persones 
al nostre voltant. Estàvem espantadíssims, pe-
rò recordo molt la sensació de llibertat i de tot és 
possible”. L’experiència els va agradar tant que 
l’any següent l’Alex i ell van repetir i, de nou, es 
van retrobar amb el sentiment de ser absoluta-
ment lliures.  

Al tornar, Rademakers va començar a estudi-
ar telecomunicacions i Derqui humanitats, i amb 
la carrera a la butxaca van decidir que volien fer 
cinema (Rademakers) i interpretació (Derqui). 
Tots dos ho van aconseguir, i el 2003 Pablo Der-
qui va protagonitzar el primer curt del seu amic, 
Tokyo. “Ell és molt creatiu, i s’ha anat reinven-

tant bastant. Des de fa temps s’ha especialitzat 
en fotografies de concerts, i ara fa unes fotogra-
fies precioses, a la Sílvia Pérez Cruz, al Raül Fer-
nández…”, el lloa Derqui.  

Quan estan junts els agrada molt anar a sopar 
i prendre’s un vinet. “Som molt diferents però 
ens coneixem molt i ens complementem molt bé. 
De vegades no ens hem vist en quatre mesos pe-
rò quan ho fem ens notem com germans”. Amb 
els anys, diu Derqui, s’ha adonat que una bona 
amistat només es pot assenyalar com a tal amb el 
transcurs de la vida i el pas del temps. “Pots ha-
ver tingut amistats molt intenses que no perdu-
ren. No deixen de ser bones amistats, però per a 
mi l’autèntica amistat és la que no viu d’inten-
sitat, sinó de quotidianitat, de saber compartir 
les coses bones i les dolentes, de ser-hi sense con-
dicions. Per a mi l’Alex és una d’aquestes amis-
tats”, assegura Derqui.  

Quan era petit, diu l’actor, era molt extraver-
tit i tenia molts amics. “Amb el temps m’he fet 
més tranquil”. Diu que ha après que és tan impor-
tant estimar els amics com estimar-se a un ma-
teix. “No m’adonava que vivia tan cap enfora que 
em perdia de vista a mi mateix”.◆

Entre amics 
 
Pablo Derqui 
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Vida regalada 
 
Fer un bon 
casament (1)

Les nenes de casa bona acostu-
men a aparellar-se amb homes 
que o bé són amics dels seus cosins 
o són, directament, els seus propis 
cosins. Perquè, com és sabut, tot ha 
de quedar en família. A les piscines 
del Polo (de Puerto de Hierro a Ma-
drid, de Pineda a Sevilla), de peti-
tes les nenes de casa bona ja saben 
que algun dels nens rossos i de pell 
blanquíssima que saltironegen en-
tre la gespa es convertirà, en un fu-
tur no tan llunyà, en el seu espòs, i 
aquesta certesa els proporciona una 
tranquil·litat, una seguretat i un 
aplom estratosfèrics, impossibles 
de trobar entre les dones de classe 
mitjana o obrera. És per aquest mo-
tiu que, un cop perfectament casa-
des, als seus marits els diuen Beto, 
Puchi, Juanito, Pablito, Mito, Tito, 
Tono, Puco, Teddy, Eddy… perquè 
s’hi segueixen dirigint com sempre 
han fet, com quan jugaven a la pi-
nyata a les festes de cumpleanys o 
aprenien a navegar junts amb opti-
mist al Nàutic.  

Quin espant, oi?, quan et truca 
una íntima per dir-te que ha cone-
gut un noi i quan diu el seu nom i a 
tu no et sona de res. Quin horror 
quan diu “he conocido a un chico” i 
saps que és literal, perquè l’ha cone-
gut en aquell instant o, com a molt, 
el dia anterior. Tu, com que ets bo-
na, faràs l’esforç d’anar fins a Gràcia 
perquè te’l presenti: “Me haría 
muchísima ilusión que lo conocieras, 
me encantaría que os llevarais bien, 
es muy importante para mi”.  

Asseguda en aquesta terrassa de 
la plaça de la Revolució (no hi havi-
es estat mai), on a la taula del cos-
tat hi ha una noia que li està donat el 
pit al que suposes que deu ser el seu 
propi fill perquè no té pinta de dida, 
et beuràs, per dissimular, una cer-
vesa –“birra”, ha dit ell–, i ho faràs 
directament de l’ampolla després 
de reprimir unes ganes imperioses 
de demanar un got. També dissimu-
laràs, un cop més, les teves emoci-
ons, mescla de tristesa i fàstic, per-
què saps que si, finalment, la relació 
de la Cris amb aquest saltimbanqui 
prospera, ella serà, automàtica-
ment, expulsada del vostre cercle, 
de la vostra galàxia.◆

Per a mi l’autèntica 
amistat és  
la que no viu 
d’intensitat, sinó  
de quotidianitat 
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