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Fa cinc anys que es fa la mateixa pregunta. Entra a la classe i els observa amb
interès. No se sap imaginar què pensen, tan menuts, tan llunyans. Si li tornen la
mirada s'espanta, li sembla que n'esperen alguna cosa i li  agradaria demanar-los
què.  Tanmateix,  no  es  mou,  dibuixa  un  somriure  encara  jovial,  els  ajuda  a
botonar-se les bates i els dóna quatre instruccions. Anna ha après bé l'ofici i sap que
des que  els  xiquets  entren  a  l'aula  ella  ha  de  conèixer  totes les  respostes.  O,
almenys, fer-los creure que és així. És l'única manera que la respectin. Malgrat tot,
no sempre li és fàcil tenir el control de la situació. Només tenen tres anys, ni les
convencions socials ni les normes tenen sentit per a ells.

Mira de fer-los entendre l'activitat que han de fer. Parla de manera pausada i ho
repeteix  tot  tants cops com li  demanen.  Després passeja la  mirada -la  mateixa
mirada que, juganera, tractava d'endevinar les intencions del seu acompanyant la
nit abans- taula per taula. Es deixa encisar fàcilment, constata els progressos dels
alumnes i, sense ser-ne conscient, agafa forces per al curs que ve, quan els xiquets
nous de tres anys vagin per primera vegada a l'escola i hagin de passar pel mateix
procés. De vegades s'encanta i pensa què faria si tornés a ser tutora del mateix
grup. No seria gens estrany.

De seguida s'obliga a estar atenta a la pràctica. Aleshores s'adona, pesarosa, que
Cristina ni tan sols s'ha aixecat del pupitre per anar a buscar els punxons. Resta a
l'expectativa, observant-ho tot amb els ulls oberts com unes taronges. Anna hi acut i
l'anima -amb  èxit-  a  anar  a  cercar  el  material.  No s'enfada amb  ella.  És bona
xiqueta, pensa, però a vegades té la impressió que no se l'escolta.

Cristina es mou àgilment, brinca fins a la taula de la mestra i agafa els punxonets
sense saber encara per què els vol. Quan torna cap al seu lloc, fa marrada passant
per darrere de totes les taules. Un per un, igual que la senyoreta, revisa què fan els
seus  companys  abans  d'asseure's  i  imitar-los  amb  un  xic  de  retard.  Ells  no
s'immuten, de fet, ja fa unes setmanes que, un rere l'altre, van decidir no fer-li cas.
Ara, va tot el dia totsola, però encara no ha perdut el somriure.

 Anna no sap com actuar. Aquesta mena de situacions l'alteren més que a altres
companys. No li agrada gens haver de delegar la tasca d'ensenyar els xiquets a una
altra persona,  ho percep  com un fracàs i  encara l'enfurisma més que els altres
mestres se la mirin amb condescendència, com si la culpa de tot plegat la tingués
qui va donar una plaça d'oposicions a una xica tan jove. Tanmateix, s'ha de decidir a
demanar ajut a un especialista.

El psicopedagog li demana que ompli un informe però ella no es veu capaç de definir
l'actitud de la menuda: ni dèficit  d'atenció -al contrari, els ullassos de Cristina li
xuclen mitja cara, se la mira de fit a fit i pareix encantar-se amb els seus gestos-, ni
hiperactivitat, ni mal comportament. Res. Aleshores, li pregunta ell, què és el que
l'amoïna?  El  que  amoïna  Anna  és  que,  tot  i  que  complides  les  tres  primeres
setmanes de curs, encara no ha badat boca. Ni una paraula.

«Retard  en  la  parla»,  veu  que  escriu  el  psicopedagog  mentre  li  explica  que  li
posaran una persona de suport a l'aula, una educadora, diu, i li faran el seguiment.



Anna es convenç que ha fet ben fet, però tem que d'alguna manera l'hagi encasellat
en un lloc que no era el seu i hagi aixecat un mur més entre ella, la diferent, i la
resta. S'apunta a l'agenda que ha de demanar una tutoria amb sons pares.

Quan aquella tarda Cristina veu que una dona s'asseu al seu costat i l'ajuda -o més
aviat intenta fer ella- tot el que els altres xiquets fan totsols sent una vergonya
intensa que li puja gola amunt. Es ruboritza, els ulls li brillen. Des que va començar
a l'escola aquesta és la primera vegada que entén la situació sense haver-se d'estar
una bona estona observant al seu voltant. Però ni tan sols la senyoreta, que ara està
per la resta, se n'adona.

Cristina té moltes ganes de dir-los que ella també sap omplir les fitxes sola, pintar
els dibuixets amb aquarel·les i retallar-los, distingir el gust de les fruites; però no els
ho  pot  explicar  perquè,  igual  que  ella  no  els  entén  quan  parlen,  ells  tampoc
l'entendrien  a  ella,  fa  massa  poc  que  van  arribar.  Cristina  fa  un  esforç  més  i
aconsegueix somriure pensant en el dia que els ho podrà contar.
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