
  Un canvi al cent per cent 

 

Aquell dia havia de ser un dia normal per a un adolescent normal com jo. Havia de 
despertar-me a dos quarts de set amb aquell so tan odiós del despertador que indicava 
que s’havia acabat dormir; havia de marxar de casa a dos quarts menys cinc de vuit 
corrent amb una torrada amb mantega i melmelada a la mà perquè feia tard a l’escola; 
havia d’aguantar totes les hores de classe llargues i avorrides i havia d’aguantar els 
plors de la mare perquè el pare ens havia deixat, havia mort feia ja sis mesos, però ella 
encara no ho havia acceptat. Així havia de ser, però aquell dimecres no va tenir res a 
veure amb el meu dia a dia habitual. 

Era dimecres, a les sis del matí i de sobte vaig sentir una sirena molt desagradable, era 
l’alarma, que s’havia disparat, de manera que vaig anar corrent al pis de baix per parar 
aquell so que m’havia despertat. Vaig anar cap al lavabo per dutxar-me i just davant la 
porta hi havia el pot de colònia de la mare al terra trencat en mil trossets, no vaig 
donar-hi importància, i vaig continuar amb la meva rutina habitual. 

Un cop vaig arribar a l’escola la gent em mirava d’una forma molt estranya, però vaig 
pensar que era per la cara de son que devia tenir o que la roba que m’havia posat no 
combinava gaire... fins que, quan vaig arribar a la classe, la professora va demanar-me 
que anés al despatx de la directora ja que volia parlar amb mi, i em vaig dirigir cap a 
direcció. 

Quan vaig obrir la porta, vaig trobar la directora asseguda amb un parrell de policies al 
seu costat. No vaig entendre res, de manera que vaig optar per asseure’m en una de 
les cadires lliures que hi havia i la directora va començar a parlar: 

- Hola Joan. Suposo que ara mateix no deus estar entenent res de tot això... t’he 
demanat si podies venir a parlar perquè... – en aquell moment els seus ulls van 
posar-se plorosos i va parar de parlar. 

- Resulta que avui al matí hem trobat la teva mare al costat del pont. La teva 
mare volia suïcidar-se, Joan... en sabies alguna cosa d’això? – va continuar un 
dels policies. 

En aquell moment em va faltar aire als pulmons i unes llàgrimes van amenaçar amb 
baixar per les meves galtes. Jo sabia que la meva mare no estava bé, però no pensava 
que estigués tan malament com per fer una cosa d’aquesta magnitud... Suïcidar-se? De 
sobte em vaig enfadar molt, no sabia per què, però allò significava que ella no 
m’estimava, si no l’haguessin aturat, ara la meva mare estaria morta i m’hauria deixat 
sol en aquest món... com podia fer-me això a mi? 



- Joan, com comprendràs, la teva mare no està en condicions com per poder 
mantenir una vida normal. Ara, està tancada en un centre de rehabilitació per 
persones amb depressió, i haurà de quedar-s’hi un temps. – va dir de nou la 
directora 

- Hem buscat familiars teus amb qui podries quedar-te, però tots viuen fora. La 
teva única opció és anar a un internat privat que pagaria la teva àvia, viuràs 
allà, almenys fins que la teva mare surti del centre. 

Vaig quedar-me estupefacte, havia d’anar a viure a un internat perquè la meva mare 
havia intentat suïcidar-se... Això era molta informació de la que m’havia de fer a la 
idea, però el més important era que fins que la mare no es recuperés jo hauria d’estar 
molt lluny i sense ningú de la família, un canvi al cent per cent. 

No em podia creure com la meva vida havia canviat tant en tan poc temps, a partir 
d’aquell dia vaig aprendre a gaudir de cada petit detall de la vida, perquè en aquest 
món avui hi som i demà ja no. 
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