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L’Eulàlia va saber que s’havia ficat en problemes quan, en sortir de l’institut, va veure que
l’esperava la policia. Alea iacta est  –va pensar.
Que aquella classe era problemàtica ja ho sabia a priori, abans que se li hagués assignat.
Tanmateix, li agradaven els reptes i, com tota professora, esperava poder polir i dominar
l’esperit dels seus alumnes.
L’Eulàlia havia entrat a fer una substitució in extremis, ja ben avançat l’últim trimestre.
Ensenyava llatí, l’assignatura més menystinguda pel col·lectiu estudiantil, però, segons el seu
parer, sine qua non  per tenir una educació com cal. Aquell era el seu moment per lluir-se:
demostraria com de fascinant podia ser la cultura clàssica. Més enllà del rosa rosae, hi havia
els jocs romans, les orgies, els combats!
Així doncs, amb el curs a punt d’acabar, l’Eulàlia havia preguntat a la classe quin projecte
volien fer. Els alumnes, que mai paraven quiets ni callats, van emmudir i la van mirar
perplexos. Ells havien de decidir? Sí, podien escollir el que volguessin, sempre que servís per
posar en pràctica el que havien après.
Una alumna va alçar la mà: una representació teatral! Molt bé, sobre què? Un altre va
respondre: una naumàquia!
Les naumàquies, els havia explicat grosso modo  l’Eulàlia, eren representacions de combats
navals que a l’antiga Roma servien d’entreteniment, així com les lluites de gladiadors o les
curses de quadrigues. La professora va sorprendre’s davant d’aquella inesperada proposta,
però va somriure complaguda. I, per motivar més els estudiants, va anunciar que l’equip que
guanyés el combat aprovaria llatí. Allò va ser el súmmum.
El projecte va engrescar tot l’alumnat i s’hi van bolcar ipso facto. A més, estant a ple juny, no
se’ls acudia res millor per passar la calor que fer jocs aquàtics.
Els nois i noies van posar fil a l’agulla. Van construir unes galeres impressionants amb taules,
cadires i paper maixé. A falta de mare nostrum  on fer la representació, la feinada va ser
inundar el poliesportiu de l’escola. El que més va entusiasmar l’Eulàlia, però, va ser que el
projecte esdevingués vox populi  i arribés a les oïdes del Museu d’Història de Barcelona, que
va decidir col·laborar-hi cedint part del seu arsenal armamentístic a l’institut, catapultes i
ballestes incloses!
I va arribar el dia de la funció. Les famílies i l’alumnat dels altres cursos van agafar lloc a les
grades. L’Eulàlia sempre recordaria entre llàgrimes el morituri te salutant  que li van dedicar els
seus alumnes abans del combat.
Els navilis es van col·locar en posició i l’espectacle va començar. I quin espectacle! Les
maniobres van quedar un xic barroeres al principi, a causa dels nervis, però aviat els alumnes
es va animar. Només aquells que en sortissin victoriosos es lliurarien de l’examen de llatí. El
xafarranxo de combat es va executar amb excel·lència. Una vintena de joves va encomanar-se
als déus i van atacar. La batalla va ser cruenta i acarnissada. Els projectils volaven, les
espases dringaven, i els crits reverberaven. Una fletxa es va clavar al pit del delegat. L’Eulàlia
no podia parar de picar de mans i riure, extasiada, mentre contemplava aquells efebs donar la
vida pels jocs, per la cultura, pel llatí.
La funció teatral va acabar amb tres naufragis, set morts, onze ferits i dos desertors. Però
l’Eulàlia estava cofoia de la feina feta. Havia demostrat que el llatí era una assignatura
apassionant. Qui no semblaven tan contents eren els parents i la junta directiva de l’institut.
Per la seva banda, el Museu d’Història va decidir desentendre’s de l’assumpte.
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