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La nostra escola fa
cent anys!
Cent anys!
És del temps en què

les granotes portaven sabre!
Quan la meva àvia era petita ja

hi anava! A mi em fa molt
de riure, imaginar-me la meva àvia
petita jugant al pati amb altres
nens i nenes! El meu pare i el tiet
Ramon també hi havien anat,
i ara hi anem la meva germana
Rita i jo.
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—Però aquesta vegada no
farem pas una obra d’aquestes
d’estar per casa, sense text
—ens va advertir—. Ens
hi hem de lluir, i farem
un Shakespeare!

Tothom diu que és la millor
escola del món.
Com que cent anys no

es fan cada dia, la senyoreta
Dolors ens va dir que
ho havíem de celebrar
amb una gran festa i que
nosaltres, que som la classe
dels Artistes, faríem
una obra de teatre.
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En Romeu és el fill de la família
Montesco i la Julieta, la filla
de la família Capuleto. Els Montesco
i els Capuleto estan enfadats
des de sempre. En Romeu
i la Julieta s’enamoren,
però les seves famílies no volen
que s’estimin. Tot passa
a Verona, una ciutat d’Itàlia,
en l’època dels prínceps,
les princeses, les espases
i els cavallers.
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Tots ens la vam mirar
amb uns ulls rodons
com unes taronges,
una mica espantats.
—Sí, sí, un Shakespeare!

—va continuar la senyoreta,
molt il·lusionada—. La seva obra
més coneguda: ROMEU
I JULIETA! Sabeu quina és, oi?
Escolteu bé —i ens va fer
un resum molt resumit
de l’obra—:
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—Ja comenceu a ser grans
—ens va dir—. Aquesta obra és
un clàssic, és preciosa i segur
que us encantarà. A més, només
farem l’escena del balcó,
la del rossinyol i l’alosa.

L’Aurora, que és molt llegida,
va aixecar la mà.
—Però si acaba

molt malament! —va rondinar—.
I hi ha molt de text
per aprendre…
Però la senyoreta ho tenia

molt clar, i quan la senyoreta
ho té clar no hi ha res a fer:
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