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Anne Fine

Com escriure 
realment malament

EN MATEU, QUE ESTÀ ACOSTUMAT A 

SOBREVIURE EN TOTA MENA D’ESCO-

LES LAMENTABLES, HA ARRIBAT A UNA 

ESCOLA NOVA I ESTÀ DESCOL·LOCAT. 

ALLÀ TOTHOM ÉS EDUCAT, AMABLE I 

SIMPÀTIC. QUÈ PASSA? ÉS QUE S’HAN 

TORNAT BOJOS? COM POT SER QUE 

TOTHOM SIGUI TAN BONA PERSONA? 

EN MATEU DESCONFIA. A MÉS, LI HA 

TOCAT SEURE AL COSTAT D’EN SIMÓ, 

QUE NO PARA DE MOURE’S, FER SO-

ROLLS ESTRANYS, TIRAR COSES PER 

TERRA SENSE VOLER I OMPLIR FULLS

I MÉS FULLS DE GARGOTS INCOM-

PRENSIBLES. QUIN PAL DE CLASSE! 

RELAT D’HUMOR. 

ANNE FINE (LEICESTER, REGNE UNIT,

1947) ÉS UNA DE LES AUTORES INFAN-

TILS I JUVENILS MÉS CONEGUDES AC-

TUALMENT. LES SEVES OBRES HAN 

GUANYAT DIVERSOS PREMIS LITERARIS 

DE PRESTIGI I TAMBÉ HAN ESTAT POR-

TADES AL CINEMA I LA TELEVISIÓ.

A PARTIR DE 9 ANYS
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1 Quin desastre!

JO NO SÓC un ruc, ni tampoc un estúpid inter-
galàctic. Ni em poso a plorar i a fer mocs cada 
cop que tinc algun problema. Però he de confes-
sar que quan vaig mirar al meu voltant i vaig 
veure aquella mena d’aiguamoll podrit que se 
suposava que havia de ser la meva classe, em va 
caure l’ànima als peus. Sí, definitivament, allò era 
lamentable.

–Nois i noies, tinc bones notícies!
La Matilde Clofoll, la senyo, va picar de mans i 

es va girar cap a les fileres d’ulls apagats que em 
miraven des de darrere d’uns pupitres pollosos.

–Tenim un alumne nou, aquest trimestre –va 
dir–. Que bé, oi? –La dona estava radiant.– Acaba 
d’arribar de Mallorca i es diu Bernat Mateu.

–Mateu Bernat –la vaig corregir.
Però la Clofoll no em va sentir. Estava massa 

atabalada donant voltes per la classe buscant un 
pupitre buit. I jo no vaig voler insistir-hi. Vaig pen-
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sar que un dia o altre ja s’aprendria bé el meu nom 
i em vaig limitar a portar les meves coses cap al 
pupitre que ella m’indicava, al fons de tot, a l’úl-
tima fila.

–Seuràs al costat d’en Simó Fuster –va dir.
–Hola, Fuster Simó –vaig murmurar, i vaig as-

seure’m.
Aquell paio encara devia ser més ruc que la 

Clofoll perquè no va captar que era una broma.
–No, no és Fuster Simó –va murmurar–. Em  

dic Simó Fuster.
No vaig tenir ganes d’explicar-li que era una 

broma i tota la pesca,
–Ah, molt bé –vaig fer, i l’ànima encara em va 

caure més avall que els peus, amb la qual cosa 
vaig establir un nou rècord personal (i potser fins 
i tot mundial) d’odi immediat cap a una escola 
nova. Heu de saber que m’he canviat de casa –i 
d’escola– més cops dels que vosaltres hagueu 
segut al sofà a mirar els dibuixos del Super3. He 
sortit viu d’escoles plenes de setciències, d’esco-
les on es passen tot el sant dia fent esport, d’es-
coles on els professors s’ajupen per estar al teu 
nivell i mirar-te als ulls i preguntar-te com et sents, 
de debò. Fins i tot vaig sobreviure quatre mesos 
en una escola on ningú no parlava el mateix  
idioma que jo. Però mai no havia agafat mania a 
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una escola amb tanta rapidesa com vaig fer aquell 
dia. Torre Magalluf se n’enduia la palma.

I no sé per què es deia torre, perquè allò no era 
una torre ni res. Em penso que la devia haver dis-
senyat un arquitecte especialista en dipòsits de 
cadàvers i escorxadors.

Les parets eren d’un marró i d’un verd brillants 
(el fet que el color fos tan lluent encara empitjo-
rava la cosa).

Les finestres no les havia netejat nin gú des del 
1714, com a mínim. I tots els dibuixos que hi havia 
penjats a les parets semblaven trets d’un catàleg 
de cagallons.

Però, és clar, l’escola perfecta no existeix.
–Ei, de quin pal va? –vaig preguntar a en Simó, 

mentre li clavava un cop de colze.
–Qui?
–Doncs la iaia aquesta! Qui vols que sigui? –vaig 

assenyalar la senyo amb el cap.
Em va mirar fixament.
–La senyoreta Clofoll? És la millor senyoreta del 

món.
Aleshores vaig ser jo qui el va mirar fixament. 

Que estava malament del cap, el meu veí? Aque-
lla iaia no parava de xerrar sobre a qui li tocaria 
ser l’encarregat de la pissarra, com si allò fos la 
feina més emocionant de tota la galàxia, i el fuster 
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Simó estava entusiasmat amb aquell discurs. Lla-
vors vaig veure ben clar que aquella devia ser la 
mena d’escola on tothom fa cua per fer coses 
realment supermegaexcitants, com ara obrir la 
porta a algun professor. I que si a l’hora del pati 
els dones una simple cadira vella o alguna altra 
llufa semblant, estan tots encantats i s’ho passen 
pipa.

Vaig mirar-me el rellotge.
–Sis hores –vaig sospirar, en veu baixa–. Enca-

ra falten sis hores!
–Falten sis hores per a què? –va preguntar-me 

en Simó.
–Doncs per poder-me anar a queixar a la meva 

mare –vaig respondre-li.
–Queixar-te?
–D’aquest lloc.
Va fer cara de no entendre res.
–Per què t’has de queixar?
I tenia raó, és clar. Per què perdre el temps 

queixant-se? A mi mai no em serveix de res, quei-
xar-me a la meva mare de les escoles.

«No només em vaig casar amb ella sinó també 
amb la seva feina», diu sempre el meu pare.

«Però jo no m’hi vaig casar, amb la mare», li 
responc. «T’hi vas casar tu. Per tant jo no ho hau-
ria de patir, tot això.»
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«Podria ser pitjor», fa llavors el pare. «Si a la 
mare la fessin fora de la feina, potser ens hauríem 
de quedar aquí per sempre.»

Amb aquesta reflexió sempre em convenç.
–T’ho passaràs molt bé, aquí, ja ho veuràs –diu 

en Simó–. Fem molts treballs manuals.
Vaig passejar la vista pel catàleg de cagallons 

penjats a la paret.
–Oh, que bé!
–I a l’hora del pati ens ho passem bomba.
–Ah, sí? Mirant com s’asseca el fang dels bas-

sals?
En Simó va torçar una mica el cap i em va 

mirar, sorprès.
I llavors va dir:
–I els divendres fem coral.
–Uaaau, quina meravella! Em moro de ganes 

que arribi el divendres!
Però no calia que m’hi esforcés. Aquell cap de 

suro era incapaç d’entendre les indirectes.
–Jo també sempre tinc moltes ganes que arribi 

el divendres –va dir–. Però no et preocupis, la 
setmana et passarà volant!

Els ulls li brillaven, com si parlés del seu ani-
versari o del dia de Reis.

–Cançons els divendres –vaig dir–. Perfecte, ho 
recordaré, per animar-me, quan ho vegi tot negre.
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I vaig aixecar el cap per observar com anava 
l’activitat més fantàstica i emocionant del dia: 
triar l’encarregat de la pissarra.

–Molt bé –deia llavors la Clofoll–. Tots hi esteu 
d’acord, oi que sí? La Flora serà l’encarregada de 
la pissarra aquesta setmana i en Max, l’altra.

I, com que quan es decideixen coses de vital 
importància per al futur de la humanitat val més 
estar-ne segur, la Clofoll va insistir en el tema.

–Hi esteu tots d’acord, oi?
Jo hagués assegurat que a absolutament cap 

criatura del món mundial no li importava gens ni 
mica qui seria o deixaria de ser l’encarregat la de 
pissarra una setmana o una altra.

Però m’equivocava.
I tant, si m’equivocava!
Perquè aleshores, al meu costat, es va aixecar 

una mà.
–Escolti, senyoreta...
–Digues, maco.
–Em sembla que estaria bé que en Bernat Ma-

teu...
–Mateu Bernat. –No vaig poder evitar de cor-

regir-lo. Però ell no m’escoltava. Estava massa 
enfeinat organitzant-me la vida.

–... fos l’encarregat de la pissarra, perquè és 
nou. I em penso que de moment no s’ho passa 
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gaire bé. Perquè m’ha dit que encara falten sis 
hores per...

Els ulls em sortien de les òrbites. Però el pitjor 
de tot era que aquell ximple ho deia de debò, allò! 
Em volia ajudar!!

–... sortir de l’escola.
Vaig tirar-li al damunt els meus rajos extermi-

nadors megapotents, però no servia de res. A 
aquell no hi havia qui l’aturés.

I el més lamentable de tot era que, el pobre, 
només volia ser amable.

–Proposo que l’encarregat sigui ell. Seria una 
idea molt bona.

Després de dir això, en Simó es va tornar a 
asseure, la mar de satisfet.

–Flora, Max, oi que no us fa res? –va dir la 
Clofoll ajuntant les mans com si fos una santa en 
un quadre d’aquells antics.

No m’ho podia creure. En Max no es va posar 
a bramar i la Flora tampoc no va començar a 
xisclar com una boja perquè s’haurien d’esperar 
una altra setmana abans de poder ser encarregats 
de la pissarra.

Ostres, només feia deu minuts que era en aque-
lla classe i ja m’havien fet encarregat de la pissar-
ra! Quin desastre!

–Fantàstic –va dir la senyo, amb un somriu- 
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re de complicitat–. A aquesta pissarra li aniria la 
mar de bé una bona esborradeta, ara mateix.

Vaig fer un sospir i em vaig aixecar. No tenia 
altra alternativa. Vaig agafar el tros de fusta pelu-
da que m’oferia la Flora i li vaig fer un somriure 
perquè ella també em somreia. Vaig esborrar tota 
la pissarra i vaig deixar la fusta peluda al seu lloc.

–Molt bé! Perfecte! –em va dir la Clofoll–. Has 
fet una bona feina.

Parlava amb tant d’entusiasme com si jo ha- 
gués arreglat l’economia mundial o alguna cosa així!

Amb cara de modest, vaig netejar-me el guix 
que m’havia quedat a la punta dels dits.

–I ara, aplaudim tots ben fort en Bernat mentre 
torna cap al seu lloc.

No vaig voler dir res. Bernat. Mateu. Total, qui-
na importància té, un nom? Jo ja era com una 
canya trencada, aleshores. Estava disposat a dei-
xar-me penjar, a caminar per un tauló damunt 
d’un mar ple de taurons o a fer qualsevol altra 
cosa que em demanessin. Havia perdut la perso-
nalitat. En Mateu Bernat s’ha defensat a mastegots 
en escoles on feien servir els plats com a armes 
assassines, en escoles on si et despistaves et cla-
vaven mossegades amb dents corcades i infecta-
des, i en escoles en les quals els professors havien 
d’obrir-se pas a cops de bastó...
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Però la Torre Magalluf era pitjor que totes les 
altres. Aquella amabilitat i aquella dolçor exage-
rada m’havien desarmat completament. Així que 
vaig treure la bandera blanca. Estava vençut.

I a partir d’aleshores sempre seria en Bernat.
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