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Els contes de l’àvia

La llista
de la 
Clàudia



El dia que vaig sentir a parlar de la llista de la Clàudia, no vaig entendre res.

Em van dir que la cosa era greu, que a la llista hi havia sis noms i que un era el meu. Però per què la Claudia
havia fet una llista? I més encara, per què havia escrit el meu nom?
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Els primers que em van parlar de la llista van ser els meus pares. Va ser una tarda després de dinar, em van dir

que volien parlar amb mi i que m’apropés al menjador. Allò “del menjador” em va espantar una mica, perquè

sempre que m’ho deien era per renyar-me sobre alguna cosa que havia fet malament. Que si no recollia la 

taula, que si m’oblidava d’endreçar les joguines de l’habitació, que si deixava el pijama al terra del bany

després de fer-me una dutxa...El cert és que no em venia de gust que em recordessin cap d’aquelles coses, 

però el que no m’hauria imaginat mai és el que els pares em van explicar quan em vaig seure a parlar amb ells.

—Què li has fet a la Claudia?—em van preguntar. 

—No li he fet res—vaig respondre sorpresa. 

Però els pares van continuar parlant, i aquella conversa que pensava que només serviria per recordar-me que 

havia de deixar els plats a la pica, es va anar convertint en una cosa molt més complicada. Els pares van seguir 

parlant i mentre m’explicaven allò que havien de dir-me, dins el meu cap tot va passar a ser una nuvolosa de la 

que tan sols puc recordar frases soltes com: “La Clàudia ha deixat l’escola”... “La Clàudia ho ha passat molt

malament i està anant al psicòleg”... “La Claudia ha fet una llista amb la gent que li ha fet mal”... “A la llista hi 

surts tu”. I després d’allò només puc recordar aquella frase repetida una vegada i una altra dins el meu cap “a 

la llista hi surts tu”. Però, per què? 
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No ho entenia. Què hi feia jo a la llista de la Clàudia? Si jo no li havia fet mai res. Jo no l’insultava, ni 

l’empentava, ni la pegava com aquell dia que la Júlia li va donar una bufetada davant de tothom. Jo mai la vaig

tocar. Però ara estava a la llista, i el director de l’escola havia convocat als meus pares a una reunió, i els hi 

havia dit que el tema era molt seriós. “Es tracta d’un cas de bullying”, els va dir. I ara el meu nom estava a la 

llista al costat del de la Júlia que sí que li feia coses... Però, jo? Què havia fet? Si només mirava.

No podia deixar de pensar en que la Clàudia no tornaria a venir a l’escola. Però si havíem estat amigues des de 

petites! Recordo que sempre jugàvem a pica-paret o fèiem dibuixos. A vegades ens passàvem moltes tardes 

dibuixant, i a mi m’agradava anar a casa seva perquè tenia una caixa de colors molt bonica que brillaven en la 

foscor. Però ara feia temps que no anava a casa la Clàudia. A vegades ella em deia que hi anés a dibuixar, però

jo preferia quedar amb la Júlia i les altres. Elles no dibuixaven, però les agradava jugar a cantar i ho feien molt

bé. A mi també m’agrada cantar i tothom diu que ho faig molt bé. Sé que a la Clàudia li hauria agradat venir. 

Fins i tot una vegada va portar escrita la lletra d’una cançó que a la Júlia li agradava molt. Aquell dia sí que va 

cantar amb nosaltres, però la Júlia no va voler que tornés a fer-ho perquè deia que la Clàudia cantava

malament. 
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Jo no ho crec que la Clàudia canti malament, però a vegades penso que la Júlia en sap més que jo, i per això

no vaig dir res. Després d’aquell dia les coses es van anar complicant. La Clàudia va voler recuperar la lletra

que havia escrit de la cançó, i la Júlia li va trencar el paper davant seu. La Clàudia es va posar a plorar i aquell

va ser el primer cop que la Júlia va dir que la Clàudia era una nena-ceba. Allò ens va fer riure, tenia gràcia. 

Però jo no la pegava, ni l’insultava, ni l’empentava quan passava pel meu costat. Jo només mirava. 

Només vaig mirar el dia que la van insultar perquè se li va escapar una pilota mentre fèiem educació física.

Només vaig mirar quan li van agafar la motxilla i la van amagar a la classe dels petits.

Només vaig mirar quan van passar una nota per tota la classe dient que la Clàudia feia pudor de cul.

Només vaig mirar quan ningú volia seure amb ella a classe.

Només vaig mirar quan li van agafar els apunts i li van guixar els fulls. 

Només vaig mirar quan la Clàudia es tancava sola al lavabo i ja no tornava a classe.

Només vaig mirar moltes altres vegades, i ara m’adono que si enlloc de mirar la Clàudia hagués mirat tots

aquells que li feien mal, potser tot hauria estat diferent.
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El meu nom estava a la llista i tot d’una estava entenent per què. Durant tot aquest temps jo mirava, però en 

realitat no veia res. No vaig veure com la Clàudia em mirava a mi, i els seus ulls desesperats em demanaven

ajuda. No veia com la seva mirada em buscava, suplicant que la veiés i aturés aquell infern. No sentia el seu

silenci eixordador, ni veia el rastre que les llàgrimes li havien deixat a unes galtes que feia molt havien perdut

el color. No veia res perquè en realitat no volia mirar-la a ella, per por que aleshores tothom em mirés a mi.

Ara m’adono que tenia por i per això estic en una llista. Una de les pitjors llistes on pot aparèixer un nom. Una 

llista que em recorda que per culpa meva la Clàudia no tornarà a venir a l’escola. Perquè no vaig ser capaç de 

veure a temps que la solució era ben senzilla. Tan de bo algú m’hagués dit que mirar era tan perillós. Tan de 

bo m’haguessin explicat que si enlloc de mirar la Clàudia, hagués girat els ulls cap a la Júlia i amb la meva

mirada li hagués dit que no m’agradava el que estava fent, la Clàudia demà tornaria a venir a l’escola i jo

podria dir-li que sento molt no haver-la mirat tot aquest temps.
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La guia para la salut i el benestar dels teus
fills i filles

Els contes de l'àvia és un recopilació de contes que l'Observatori de la Infància i l'Adolescència

FAROS posa a l'abast a través de la seva pàgina web (http://faros.hsjdbcn.org/) amb l'objectiu

de fomentar la lectura i difondre valors i hàbits saludables en la població infantil.

FAROS és un projecte impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb l'objectiu de

promoure la salut infantil i difondre coneixement de qualitat i actualitat en aquest àmbit.

http://faros.hsjdbcn.org/

