TÍTOL:
VALOR:

Un pal amb un punt
Per fer front als desafiaments es necessita suport i saber
organitzar-se, perquè els èxits tenen una relació directa amb la
manera com ens organitzem.

MARTA:

Jo reconec que els ratolins em fan pànic. Però que un pal amb un
punt tan petit al damunt em fes tanta por era desconcertant.
Sabeu de quin pal i de quin punt us parlo?

PROFESSORA:Ho sento, Marta... Has de venir a la classe de recuperació.
Tens una i en matemàtiques...
MARTA:

Una i d’insuficient... No m’ho podia creure. El primer que vaig
pensar va ser en la cara que farien el meu pare i la meva mare
quan els ensenyés les notes. Estava tan espantada que, quan
vaig arribar a casa, no ho vaig poder dissimular...

PARE:

Que et passa alguna cosa, filla?

MARTA:

Jo no vaig dir res...

PARE:

Marta, que m’escoltes?

PARE:

Que et passa res?

MARTA:

Els vaig fer creure que no passava res i no els ho vaig explicar.
Però cada dia que passava em semblava una eternitat. Al final, no
m’ho vaig poder aguantar més i al cap de tres dies vaig deixar-ho
anar:

MARTA:

Pare... La setmana passada em van donar les notes i vaig treure
una i en matemàtiques...

PARE:

Insuficient?

MARTA:

Sí pare... Espero que ho entenguis... És el primer insuficient que
trec. Reconec que no havia estudiat prou. A més, odio els
polinomis...

PARE:

Els què?

MARTA:

Els polinomis.

PARE:

(TRAGÈDIA) Em pensava que mai més en ma vida no tornaria a
sentir aquest nom...

MARTA:

Tampoc no t’agraden els polinomis, pare?

PARE:

A ells mai no els vaig agradar jo... Espero que el temps hagi curat
les ferides...

MARTA:

Què vols dir, pare?

PARE:

Porta el llibre de matemàtiques...

MARTA:

El tinc aquí...

PARE:

Molt bé, els polinomis no podran amb la família Martínez. Som-hi,
doncs.

PARE:

Prepara’t, perquè estudiarem junts...

RIALLES...
MARTA:

Em sembla que va valer la pena haver tret una i en matemàtiques.
M’ho vaig passar molt bé estudiant amb el meu pare i, sobretot,
vaig aprendre que la i d’insuficient és la mateixa i d’intel·ligent, i
puc ser molt intel·ligent quan m’ho proposo i demano ajuda. O no?

MARTA:

Intel·ligent s’escriu amb hac? Pare, tu saps ortografia?

PARE:

Orto què?

