ELS PROBLEMES
Un relat de: montserrat vilaró berenguer
Fa temps la Marta era mestra en un col·legi d'ensenyança Mitjana, a vegades és troben i parlem de vells temps.
Ella encara troba a faltar els seus estudiants . Diu va ser bon temps i sempre recordarà amb amor els seus
deixebles i les seves ensenyances.
La Maria també ho és , era companya seva a l'Institut , i li diu que avui en dia ha canviat molt i que la joventut ja
no es el que era abans.
La Marta m'entres desembolica el sucre per posar al cafè interroga a la seva amiga Maria una mica més jove,
que li fa pensar tot això.
La Maria agafa el seu cafè, s´el acosta als llavis i veu, mira fixament a la amiga que aquest dia ventós seu a la
finestra del bar de mala mort i mirant el vent que rebufa fora i aixeca algun que altre paper li diu.
Mira Marta ara t'explicaré el que em van fer ahir.
Vaig trobar els nois a l'esca-la, anaven com sempre rient i parlant molt fort, alguns es donaven empentes els uns
als altres. Les noies agafades de nas al seu mòbil no els feien gaire cas. Al passar al seu costat els vaig dir, que
es podien preparar, que de seguida anava a l´aula i que per guanyar temps ja podien posar els primers
problemes a la pissarra.
Al entrar no saps pas que hi vaig trobar ?
No diu la Marta, que hi vas trobar ?
Dons mira els problemes que van posar a la pissarra varen ser aquest:
1- Masses exàmens
2- No deixa tenir el mòbil engegat
3- Es massa dura amb tots la Maria
4- Els pares no ens donen prou diners
5- El nòvio ens ha deixat o la xicota
6- Els problemes eren massa difícils i no els he fet
7- En lloc de ser aquí voldria ser a esquiar
8- Si ens suspens els pares ens castigaran
9- No tenim ganes de treballar
10- Suposo que la Maria serà benèvola, davant la nostra broma
I que vas fer , doncs ho vaig llegir atentament, vaig agafar el borrador ho vaig esborrar i no vaig dir res. Vaig
començar jo a apuntar els problemes a la pissarra. Saps que et dic Marta, els joves no ni ha ni un pam de net,
però saps que et dic Marta?. Jo voldria estar al seu lloc. I totes dues s´han posat a riure i a beure el cafè.
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