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Els millors moments: 
 
 
El racó de pensar 
“A la classe de P4 dels Dofins tots els nens ho saben: si un no obeeix la Fina, 
crida, pega o molesta els altres nens, se’n va directe cap al racó de pensar. Allà 
es queda fins que es tranquil·litza, respira, pensa en el que ha fet i diu en veu 
alta que ja està preparat per tornar una altra vegada amb els altres. 
[…] 
Un dia, quan per fi la Fina li aixeca el càstig i el Víctor torna als ”racons 
d’aprendre” amb els altres, no aguanta més i li pregunta, assenyalant la rèplica 
de l’estàtua de Rodin que hi ha al racó de pensar:  
—Però, Fina, què ha fet aquest perquè el tinguis sempre allà, castigat, 
pensant?” 
 
 
Els pans i els peixos 
“La Maria va comprendre que mentre ella intentava que progressessin en 
l’escriptura aquelles criatures estaven passant gana, que els importava molt 
més el menjar que cap lletra. No podia dir-ho obertament a les famílies, perquè 
sabia que algunes es podrien sentir humiliades. Així que decidí ordir un pla, un 
pla que si funcionava seria com un petit miracle. Va parlar amb mitja dotzena 
de mares dels nens que portaven cada dia entrepans per esmorzar. Els va dir 
que havia notat que els seus fills sovint es quedaven amb gana, que potser els 
podrien posar un entrepà una mica més gran. Ella també va augmentar la mida 
de l’entrepà que cada dia duia per esmorzar, que a partir d’aquell dia va ser 
d’una barra de quart. […]” 
 
 
Blondes 
“Quan el jove professor va donar les instruccions precises referida als punts 
anatòmics on s’havien de col·locar els pegats dels elèctrodes, els estudiants 
van intentar passar al més desapercebuts possible mentre es contaven les 
costelles i s’enganxaven els sis elèctrodes als espais intercostals. Tots menys 
la noia de cabells castanys i ulls foscos. Tan bon punt es va treure la camisa 
tots els ulls van convergir cap als magnífics sostenidors que duia. Ella no va 
deixar escapar l’oportunitat per convertir una part de la pràctica de l’electro en 
una petita exhibició de llenceria fina. Es va anar enganxant, amb lentitud 
premeditada, els pegats per diferents parts de l’anatomia pectoral. 
Sota els sostenidors de blonda —amb un sofisticat encaix de seda— 
s’endevinaven uns pits turgents, ben formats, encara que no massa 
exuberants. L’efecte eròtic, possiblement, superava el que hauria provocat no 
dur sostenidors.  
El jove professor, alleugerit pel fet que ella no li demanés ajut per acabar 
d’afixar cap dels pegats al costellam, intentava mirar cap a una altra banda per 
mantenir la calma. Mentrestant, la màquina va imprimir els gràfics amb les 
sístoles i diàstoles d’uns quants estudiants que assistien a l’exhibició, la 
freqüència de les quals es veia sobtadament alterada per estímuls ambientals.” 
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