
EL DIA DE LʼEXCURSIÓ

Sóc en Pau de 2nB. Mʼassec a la cadira i començo a xiuxiuejar amb el del costat fins que 

arriba el professor i llavors callo. Després de la classe de ciències sona la campana per 

anar al pati. Al pati sempre jugo amb el meu grup dʼamics. En tornar, quan tothom 

comença a recollir-se cap a classe em fixo en lʼOriol, que està assegut en un banc tot sol. 

Sempre està assegut en aquell banc. Em fa una mica de llàstima. Entrem a classe: mates, 

català, música i per fi sona el timbre del final del dia. El professor ens diu que farem una 

excursió al Museu Nacional dʼhistòria i jo me nʼalegro molt perquè sempre mʼha agradat la 

història. A la tarda ve en Jordi a jugar a casa meva i passem una estona molt divertida.

Avui és el dia de lʼexcursió i dels nervis mʼhe despertat mitja hora abans del que és 

habitual. Hem quedat tots a la parada de lʼautocar i en arribar mʼhe trobat a lʼOriol que 

havia arribat abans que jo. Mʼha fet la mateixa sensació de llàstima de sempre, però he 

passat de llarg i he anat amb el meu grup dʼamics. He entrat a lʼautocar i mʼhe assegut 

amb el meu millor amic, en Julian. En Julian i jo sóm molt semblants. Per exemple, en 

Julian és un friqui de Star Wars, li agrada el manga i jugar a futbol, com a mi. El trajecte se 

mʼha fet molt curt perquè he estat parlant amb en Julian i al baixar de lʼautocar hem anat 

directament a esmorzar en un parc que hi ha allà a prop. Hem tingut un temps lliure fins 

que tothom ha acabat i mentre hem jugat a fet i amagar. Després hem anat al museu i he 

començat a prendre apunts sobre tot el que deien. Hi ha hagut moltes coses que mʼhan 

cridat lʼatenció. Mʼha agradat la visita. 



En tornar a lʼautocar sʼha posat a ploure molt i quan hem arribat a lʼinstitut tothom ha anat 

cap a casa seva ràpidament. Mʼhe quedat una estona parlant amb el Julian fins que ha 

marxat. Busco a la motxilla el paraigua, però no el trobo. Plou a bots i barrals i me lʼhe 

deixat a casa!. Estic sota lʼentrada coberta de lʼinstitut mirant la pluja. No fa pinta de parar 

de ploure. Llavors apareix lʼOriol amb el seu paraigua. Pasa de llarg com sempre faig jo. 

De sobte sʼatura, es gira, camina cinc passes cap a mi i em diu: vols que tʼacompanyi a 

casa? Em sorprèn, miro amunt i li dic que sí. En tot el camí, ningú no diu res, però jo no 

em mullo.

Al dia següent no ens diem res, però ara, quan el veig tinc una sensació dʼagraïment i no 

de llàstima. Tot i que no ens parlem, tot ha canviat.


