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L’ÚLTIM DIA DE CLASSE.

Tots tenim aquells dies dolents on res et surt bé. El dia en el qual el despertador et

treu dels teus perfectes i idealitzats somnis on, quan estàs a punt de tindre el teu final

feliç, aquell estrident i barrinador so et desperta brutalment provocant que tinguis un

momentani atac al cor.

Intentes amb totes les teves forces obrir els ulls per aturar aquell interminable soroll,

però, no és fins després de cinc minuts, als quins la teva somnolència desapareix, que

aconsegueixes  i  intentes  tornar  a  dormir-te,  a  agafar  de  nou  aquell  somni.  Però

interiorment saps que tens que despertar o sinó l’aigua del gerro de les flors acabarà a

la teva cara,  i  no,  no ho fa el  teu germà, sinó que la teva mare és la responsable

d'aquell acte malèvol i inhumà.

Et despertes amb  calma, t'aixeques del llit i el primer que et passa al donar el primer

pas és que ensopegues amb els llençols i et dones, contra la tauleta de nit, un cop al dit

petit del peu, que encara que no sigui molt greu fa mal com els mil dimonis.

Quan et recuperes d'aquell tremend cop, vas a esmorzar. Crec que és el millor moment

de tots, olores les torrades de melmelada de mora, juntament amb un got calentet i

agre  de  cafè  que  t’acull  gentilment  fins  que  et  dónes  compte  que  has  confós  els

recipients i en comptes de sucre t’has posat sal. Aquell moment ideal que t'alegra els

matins s'ha fet malbé completament i com a bona persona que ets el deixes al costat

del plat del teu germà per que a ell li passi el mateix que a tu, i així alegrar-te el dia.

Obres l'armari i esculls un modelet senzill però elegant, que et doni un  aire d'elegància

però l'únic que trobes són munts i munts de roba que no combina entre si i que no et

senta bé, ja sigui perquè et fa els malucs amples, et marca la panxa ... I si això no és

suficient, en mirar-te al mirall et dónes compte que no et vas treure el maquillatge i

que ara sembles un ós rentador amb un niu d'ocells al cap. Et neteges la cara amb

aigua i sabó que si no és impossible de treure’l i, no sé si sempre és així, però en els

matins sempre està més gelada del normal i et congela tota la columna vertebral.



Intentes amb totes les teves forces de desembolicar el teu cabell, al ser impossible,

l’opció més fàcil és fer-te una cua. Et vesteixes amb el més còmode que trobes, leggins

i un ample jersei, et poses una mica de corrector d'ulleres i  perfum.

Després portes la motxilla pesada, que fàcilment podria ser aixecada en els concursos

de pesos pesats;  te la poses a l'esquena i si  no fos perquè et subjectes a la taula,

cauries d'esquena i ningú et mouria d’allí.

Surts al carrer i un fort vent es cola per tot el teu cos, i en aquell instant estàs agraïda

de  portar  una  cua.  Comences  a  caminar  fins  a  l'escola  i  pel  camí  penses  en  lo

malament  que ha  començat  el  dia  i  resant  per  que  el  que  queda d’ell  vagi  bé,  o

almenys millor que fins el moment.

Llavors veus a la teu millor amiga, en aquell moment veus que tots van perfectes per

aquell dia i es queden mirant-te, sort d'ella que es posa al davant teu fins arribar a la

classe. Bé, al menys no t'ha vist tot l'institut fins que et diuen que tens de sortir a

l'escenari a dir unes paraules d’adéu. En aquell moment et cau el món al damunt però

sort d’aquelles amigues que porten la butxaca màgica del Doraemon i d’allà treuen el

maquillatge per arreglar-te una mica per a l’ocasió.  Ja ha passat el moment de perill i

l’has superat, ara toca acomiadar-te de les teves amigues, t’està a punt de sortir la

llàgrima però no t’ho pots permetre ja que tot el maquillatge s’esfumaria, més ben dit,

estaria mig corregut per la teva cara. 

Ja has acabat el dia, no ha anat com voldries però en realitat voldries tornar endarrere

i fer exactament el que has fet, sense penedir-te de res . 


