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La pitjor mare del món 

Anna Manso

Amb 
la tribu

Sant Jordi

Si l’espifiava dalt  
de l’escenari, els dos 
grans dels MEC no em 
dirigirien la paraula

REPTE. La pitjor mare mai no es podria haver imaginat que haver de fer 
un discurs a l’escola dels seus MEC la pogués angoixar tant. GETTY

L
a professora de català de 
la gran dels menors d’edat 
a càrrec (MEC) feia dies 
que m’havia trucat per 
convidar-me a l’escola el 
dia de Sant Jordi. Volia 

que fes un breu discurs abans del lliu-
rament dels premis dels Jocs Florals 
de secundària. Havia estat una pro-
posta instigada per la MEC i no vaig 
dubtar a dir que sí. Però en penjar, la 
suor freda i repunyetera de la proge-
nitora d’adolescentis comunis va co-
mençar a regalimar-me orelles avall. 
Si l’espifiava allà dalt de l’escenari, 
els dos grans dels MEC no em torna-
rien a dirigir la paraula. No, pitjor, 
que això de la mudesa podia ser una 
bona cosa, segons com. Si els feia que-
dar en ridícul hauria perdut per sem-
pre la partida de Sant Jordi.  

El crim del ‘powerpoint’ 
“Mama, a veure què et poses. Sobre-
tot no vagis vestida com una vieja”. 
No sé què em va doldre més, si el bar-
barisme, la desconfiança en la meva 
capacitat de glamur o la irrupció de 
la censora-castradora amb tanta an-
telació. Vaig fer-me la sorda. Però el 
dia 22, quan va venir a preguntar-me 
pel meu vestuari, vaig accedir a jugar 
a l’estilisme d’estrella de Hollywood 
el dia abans dels Oscars. Sobretot per-
què vaig detectar-li un cert patiment 
sincer per la meva imatge (i de retruc 
la seva). I perquè si accepto i propo-
so de col·laborar amb les escoles dels 
MEC és per compensar-los una mi-
ca pels milions de moments nefastos 
i oblidables com a progenitora, no 
per afegir-ne un de més.  

Així que vaig deixar que m’ajudés 
a triar un aspecte presentable i dig-

gut del parlament. Allà dins hi podria 
incloure càrregues de profunditat. 
Com qui no vol la cosa, vestida ben 
bufona, fent de senyora interessant 
que parla amb micròfon, els inocu-
laria un verí que tant me fotia que 
deixés rastre o no. Un crim perfecte. 
El crim del powerpoint. Un crim a ca-
ra descoberta, perquè a la gran vaig 
avançar-li el què, vaig fer-la servir de 
públic d’assaig i vaig aprofitar una 
burla que em va disparar sobre el te-
ma (“Sí, sí, tu vés dient que jo...”) per 
incorporar una nova diapositiva 
mortífera.  

L’acte 
El dia 23 a les 9 en punt era dalt de 
l’escenari, asseguda amb la màxima 
naturalitat de què vaig ser capaç. La 
sala d’actes es va omplir i vaig expo-
sar els meus arguments: cal que lle-
giu perquè us volen distrets, que no 
penseu, que només sigueu uns babaus 
superficials, i si llegiu teniu moltes 
més possibilitats de pensar, de crear 
i de ser lliures a través de la paraula. 
Pam. Ja estava. Vaig acabar, em van 
aplaudir, i dues hores després, en aca-
bar la festa dels Jocs Florals, els dos 
MEC van venir a xiuxiuejar-me a 
l’orella les paraules més boniques de 
tot el dia: “Molt bé, mama, ho has fet 
superbé”. Coi! Havia funcionat.  

I, a sobre, al migdia, la gran em va 
regalar una torna. Múrria, va somriu-
re i va deixar anar: “Aquest matí he re-
comanat el teu llibre a la ràdio. I ho 
han dit per antena. A veure, perquè re-
comani tothom el que sigui, jo reco-
mano el teu, o no?” No me’ls mereixo. 
e 
Anna Manso és mare, escriptora  
i guionista

ne, a la vegada que modern i ense-
nyable. I llavors va venir la segona 
part, i aquesta no només de part de 
la gran sinó també d’un mitjà encu-
riosit i neguitós: “Mama, i què diràs?” 

Feia dies que hi rumiava. Aquells 
deu minuts que l’escola m’havia re-
galat eren una oportunitat d’or. Dalt 
de la tarima. Darrere el faristol i par-
lant a través d’un micròfon, jo no se-
ria la pitjor mare del món. Seria una 
senyora amb un missatge que escol-
tarien. (Al·leluia!!!) I que podria co-
lar! Sí. Havia de pensar bé el contin-

Nens, on anem? 
 

El SAT! tanca temporada amb un musical

SAT

El gran llibre màgic 
3, 4, 10, 11, 17 i 18 de maig 
SAT! 
Barcelona 
www.sat-teatre.cat

E
l SAT! tanca la temporada de 
programació aquest mes de 
maig amb l’espectacle fami-
liar El gran llibre màgic, a 

càrrec de la companyia T. Gràcia. 
Un musical amb el qual es proposen 
fomentar la lectura entre els infants 
més petits i fer-los viatjar al món 
dels contes. 

El Gran Antonelli i en Luiggi Il 
Castratti són dos xarlatans, vene-
dors ambulants, que hauran de 

resoldre l’enigma que envolta El 
gran llibre màgic: caputxetes ver-
melles que parlen a l’inrevés, drà-
cules cecs, prínceps blaus amb alte-
racions d’identitat… Qui ha 
contagiat el llibre amb un virus que 
fa que esternudi constantment i 
capgiri tots els finals dels contes? 

Un punt de partida per a un 
espectacle recomanat a partir de 4 
anys i que es podrà veure aquest 
mes de maig, els dissabtes a les 17.30 
h i els diumenges a les 12 h i a les 
17.30 h. Recordeu que, com passa 
amb totes les propostes del SAT!, a 
la seva pàgina web hi trobareu 
material pedagògic per treballar els 
valors educatius de l’espectacle 
abans i/o després de la funció.e


