Començo a l’institut amb
bon mal bon mal, aix!, peu

Il·lustraciones d’Allan Rabelo

De tot cor, per a totes les sonades

Dilluns, 16 de setembre
Algú em deixaria una nau especial per escapar-me a un
altre planeta?
Algú?
Ningú?
Per favooooooooooor!
Què puc fer? Això és PITJOR QUE LA FI DEL MÓN!
Durant tres mesos he sigut feliç perquè:
He anat a la platja.
He aconseguit estar morena! (I no precisament gràcies a la mare, que encara no sap que hi ha protectors
solars que no et deixen com una merenga amb potes.)
He dormit fins que he volgut.
He mirat YouTube fins que les neurones se m’han
començat a suïcidar.
L’Anna i jo hem ballat i ballat i ballat descontrolades.
Bé, l’Anna ha ballat amb el seu gran estil i jo he fet la
idiota.
Cada dia he tastat un gelat de gust diferent a la
gelateria que van obrir al costat de casa. M’encanten..., tot i que potser haurien de descartar el de bacon. És vomitiu!
I, sobretot, he sigut feliç perquè no hi havia classe.
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Aquest matí, a les 8.30 hores, he oficiat mentalment
el funeral de la meva felicitat perquè:
HA COMENÇAT L’INSTITUT!
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Ahir a la nit em vaig imaginar diferents possibilitats
de com seria el primer dia d’institut. Ho vaig fer per si de
cas, per estar preparada davant de qualsevol situació:
1. L’Anna i jo arribem vestides a l’última, segures
de nosaltres, i ens asseiem juntes a la fila del darrere.
Tothom ens mira, ens saluda i ens venera.
Bé, d’acord, aquesta no era gaire probable.
2. L’Anna i jo arribem, ens quedem en un racó i tothom passa de nosaltres. No som prou guais perquè ens
vegin. Som les dones invisibles. Menys pels professors,
que volen evitar que parlem i ens obliguen a seure a
primera fila.
Trista, sí, però molt probable.
3. L’Anna i jo arribem vestides per a l’ocasió i ens
quedem en un racó. De sobte, tothom es gira i ens comença a llançar ous.
En principi, poc probable. Tot i això, per si de cas,
avui m’he endut un paraigua.
Doncs bé, per moltes possibilitats que m’hagués
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imaginat, no hauria endevinat mai, mai, però MAI, el
que ha passat avui.
L’Anna i jo hem arribat i ens hem assegut en un
racó de l’aula. Fins aquí, tot anava segons la depriment
possibilitat 2 (almenys ens hem salvat dels ous). La
gran majoria dels companys de classe em sonen del
barri o de les altres classes de l’escola, però no hi he
parlat mai.
I llavors, ha passat. Ha entrat a l’aula un grup de
deu nois i noies desconeguts. Tots els hem anat seguint
amb la mirada. Bé, crec que tots l’hem seguida A ELLA,
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la noia que anava al centre del grup. Es diu Glòria i és
de la categoria dels TGE (Tan Guapos que Enlluernen).
És com una estrella de Hollywood. És TAN perfecta! Fins
i tot té una veu vellutada d’aquelles que et passaries el
dia escoltant-les. I, a sobre, no ha trigat a demostrar que
és superintel·ligent.
Em fa una ràbia...!
Però vull ser com ella.
I vull que sigui amiga meva.
Soc ben patètica!
Bé, però torno al moment en què el grup dels alumnes nous ha fet l’entrada triomfal. Silenci incòmode.
L’Anna em pregunta en veu baixa:
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–On seuran? No hi ha llocs per a tots.
La resposta ha arribat al moment. Un home amb
barba ha entrat a la classe i ha dit:
–Bon dia, soc el director de l’institut.
I llavors ha deixat anar:
–Sé que la gran majoria ja us coneixeu, però cal donar la benvinguda a aquests companys nous. Havien
d’anar a l’institut de la Llauna (aquí tots hem rigut; quin
nom més adequat per a un institut!), però l’han tancat.
I com que ara sereu massa alumnes, us dividirem en
dos grups.
Les rialles s’han aturat de cop. Dividir-nos? Què?
Com?
Llavors, el director ha llegit la llista de la gent del
grup A i la del grup B. A L’ANNA L’HAN POSADA AL
GRUP A I A MI, AL B! Ens hem mirat horroritzades i
hem anat a suplicar al director que ens deixés estar
al mateix grup.
–No és possible. Mireu-ho pel costat positiu: així
fareu nous amics.
Si arribo a dir el que pensava, m’haurien expulsat. El
costat positiu? Jo crec que en algun moment al director
li va caure el cervell pel forat del vàter i encara no se
n’ha adonat. L’Anna i jo, que sèiem al racó més apartat
de la classe, hem anat a suplicar-li que no ens separés.
De debò li costa tant d’entendre que no tenim facilitat
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per fer amics? Si tingués valor, demanaria la dimissió
del director!
L’Anna i jo ens hem acomiadat com si no ens haguéssim de veure mai més. Definitivament, el primer dia
d’institut ha sigut horrible. I un autèntic ROTLLO, perquè
no he tingut ningú amb qui parlar a classe. M’he passat l’estona fent dibuixets als apunts i molts professors
m’han cridat l’atenció.

Això de fer dibuixets no és falta d’interès pel que
expliquen els profes (bé, de vegades sí). És perquè quan
tinc paper i bolígraf al davant no em puc aguantar! Una
força invisible obliga la meva mà a començar a dibuixar!
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I la cosa no s’acaba aquí. Dibuixar m’ajuda a concentrar-me, és la manera d’estar més atenta a classe. Ara bé,
cada vegada que provo d’explicar-ho la gent em mira
com si els volgués vendre una cadira de dues potes, o
sigui que avui ja no ho he ni intentat.
Tot plegat, soc una pobra desgraciada.
I a sobre, quan he arribat a casa no sé per què he
tingut la gran idea d’explicar als pares que a l’Anna i a
mi ens han posat en grups diferents. La mare ha dit:
–T’entenc perfectament, filla. Quina mala passada!
Però com que tu ets forta, estic segura que te’n sortiràs
prou bé.
I el pare:
–Ada, has de pensar això: el primer dia que vas anar
a la guarderia, després de mesos enganxada a nosaltres
les vint-i-quatre hores del dia, et vam deixar sola amb
tots aquells bebès i adults desconeguts. Si vas superar
allò, pots superar qualsevol cosa.
De vegades em pregunto si de debò fa falta tenir
pares. Total, només diuen bestieses.
Almenys vaig a la mateixa classe que la Glòria. Sembla tan maca...
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Dimarts, 17 de setembre
La Glòria és una BRUIXA!
Aquest matí, durant una pausa, he anat a fer
pipí. Quan m’estava cordant els pantalons he sentit
que entrava gent al lavabo. Una de les veus era de
la Glòria:
–Has vist aquella noia que camina tan encorbada?
Ella i una altra veu han rigut amb un to de burla. He
suposat que l’altra era la Daniela, que segueix la Glòria
per tot arreu. Va a la classe de l’Anna.
–Sembla un camell! –ha dit la Glòria, i encara han
rigut més.
Es referien a la Sílvia, una companya de classe i veïna
meva que, realment, camina molt encorbada. Però no és
culpa seva, si el cap li pesa!
No em podia creure que s’estiguessin rient de la
pobra Sílvia. És maquíssima, et somriu encara que tingui
un mal dia! Tota l’altra gent que conec, quan està de mal
humor sembla que tingui espatllats els músculs de riure. I encara sort que no poden llançar llampecs amb els
ulls perquè de vegades diries que et volen carbonitzar
només perquè els has passat pel davant.
També m’ha costat de creure que la Glòria, que
m’havia semblat tan simpàtica, fos tan cruel. O sigui
que, tota indignada, he sortit del vàter i li he dit:
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–Trobo que podries ser una mica més respectuosa,
no creus? Que jo sàpiga, la Sílvia no t’ha fet res.
Durant un moment, totes dues m’han mirat avergonyides. La Daniela s’ha posat vermella com un tomàquet. Però la Glòria de seguida ha fet cara de sobrada i
ha encreuat els braços. Fins i tot quan fa això té glamur.
–I si no vull ser més respectuosa, què? Què em passarà?
–Doncs...
Jo també he encreuat els braços, mentre pensava
una resposta espectacular que la fes caure de genolls
al meu davant.
–Què? Digues.
–Tu mateixa. Però deixa tranquil·la la Sílvia.
Bona resposta espectacular... He sortit del lavabo
tan dignament com he pogut. Quan ja era fora m’he
adonat que no m’havia rentat les mans, però hauria
sigut lamentable tornar a entrar per rentar-me-les. He
anat directa a explicar a l’Anna el que m’havia passat.
–No ho deuen haver dit amb mala intenció... –ha
comentat, dubtosa. M’ha semblat que no em creia.
–Però li han dit camell!
–No ho sé... Jo avui he estat parlant amb la Daniela.
És simpàtica.
En aquell moment ha entrat el seu professor de la
classe següent i m’ha fet fora. He tornat a la meva aula
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i he anat a seure al meu lloc. Al cap d’uns segons, la
Glòria m’ha passat pel costat i m’ha dit, ben fort perquè
TOTHOM ho sentís:
–Ada, voldria saber per què després de fer pipí no et
rentes les mans. Ja deus saber que les persones netes
es renten, oi?
Tothom ha esclafit a riure a grans crits. Jo em pensava que el dilluns havia sigut un mal dia, però aquest
ha sigut, amb diferència, EL PITJOR MOMENT DE LA
MEVA VIDA. Quina vergonya! M’he posat més vermella
que un pebrot. Tenia la cara tan calenta que si m’hi
haguessin acostat un tros de mantega s’hauria fos al
moment.
Mai no havia agraït tant que arribés el professor,
perquè llavors tothom ha anat a seure i han deixat córrer
el tema. O això espero.
Quan tornàvem cap a casa ho he explicat tot a l’Anna.
–Ostres, no és just que persones horribles com la
Glòria siguin tan guapes, tan perfectes i que tothom
les veneri. Si fins i tot té els profes enamorats! –m’he
queixat. L’Anna ha tornat a fer cara de no creure’m.
–No trobes que exageres una mica? Segur que no
et volia fer quedar en ridícul, però llavors els altres ho
han sentit sense voler... –ha dit.
Jo he callat. Estava exagerant? Ni ho sabia ni ho sé,
la veritat. El que sí que sé és que no em puc treure la
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Glòria del cap... És una bruixa pallussa! Pallussa, pallussa, pallussa, pallussa, pallussa, PALLUSSA!
Seria just que el nostre aspecte exterior reflectís com
som per dins. La Glòria seria, segur, un dimoni amb la
cara plena de grans i amb els ulls caiguts.
Jo no sé què seria.
Una eruga?
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