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Jaume Monzó

EN LÍNIA

A Bèrnia i Ona
A tu. Per haver inspirat la història

taula

primera avaluació
el desig i el convit
Pàgina 11

segona avaluació
la penyora en ofrena
Pàgina 47

tercera avaluació
collita de fruits
Pàgina 99

tanca
Pàgina 139

PRIMERA AVALUACIÓ
EL DESIG I EL CONVIT

Perquè has vingut ara torno a estimar:
diré el teu nom
i el cantarà l’alosa.

Arxiu del blog

Un nou curs, una nova aventura
Un nou curs comença demà i la gran família dels interins iniciem una
nova aventura. Molts de nosaltres no sabem ben bé què ens trobarem.
Alguns, segur que molts, un ambient de treball agradable i uns
companys que ens facilitaran la feina; uns altres toparan amb equips
directius obtusos i un ambient hostil. És el que hi ha.
La Conselleria no ens ho posa fàcil, però no ens en queda una altra que tirar
endavant. Amb les reformes que s’anuncien no sabem fins quan tindrem
feina, així que el millor és pensar en les coses bones que comencen.
Enguany torne a casa, després d’uns anys d’exili voluntari. Tot just
aterrar, la ciutat s’ha apoderat de mi, dels meus records. Ha dirigit les
meues passes cap als meus llocs.
Comence el curs amb por, tampoc cal negar-ho, però amb il·lusió i
confiança. Em sent a casa. Estic a casa.
Jo sóc aquell
Comencem el curs company. Jo, enguany, cap al sud, molt al sud.
Irradiador
Un repte amic. El sud és complicat, però també gratificant.
Les tres Mosqueteres
Carla, Mavi i tu

10 de setembre

Ties, estic supercagada

07:26 ✓

Carla

Va tia. Si coneixem tota la penya de l’insti

07:29

Sí, però les de les monges tenim fama de...

07:30 ✓

Mavi

DE CALENTES

07:31

Que burrota!
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07:32 ✓

Carla

Hahahahahaha

07:33

Mavi
07:33

Com te’n passes

07:33 ✓

Mavi

Ei ties, espavileu o arribarem tard. Jo vaig a eixir de casa ja

07:40

Carla

Bé, en dos minuts estic a la porta

07:40

Mavi

Espavila Mari Nieves!!!!

07:41

Que sí, que ja estic

07:42 ✓

v
Saoret

vist avui a les 08:02
10 de setembre

Ieeee, calavera. El primer dia i arribes tard

08:37 ✓✓

Hahahahaha

08:37 ✓✓

Hòstia puta. M’he quedat fregit
I va ma mare i no em diu res

08:40

08:41

Hahahahahahahaha
De bon matí amb el mòbil? Si et pilla la Guatla, te’l furta

08:43

No em va pillar l’any passat, m’ha de pillar este?
Què? Ja has guaitat el ramat?
Com està el pati enguany?

08:42 ✓✓

08:43 ✓✓

08:45

08:45

Pssssss

08:46 ✓✓

Les de sempre i les de les monges

08:46 ✓✓
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Hahahahaha. Les tres mosquiteres
Te’n recordes???

08:46

08:47

Hahahaha
Iee, mira bé a Carla. Està molt bona

08:48 ✓✓

08:50

Home, té més bufes
Hahahahahahaha

08:52

Però com eres tan animal?
Hahahahahahaha

08:51 ✓✓

08:53

08:54

Bones estan totes
Xe no sigues burro. Quina guaità de mamelles, xavalllll

08:55 ✓✓
08:55

Hahahahahahahaha

08:56 ✓✓

No m’has dit que mirara?

08:56 ✓✓

T’ha pillat 08:57
Hahahahaha 08:58

La Triple Entesa
Ernest, Pinotxet i tu

10 de setembre

Iee. He fet un grup i he convidat el germà de Pinotxo
Pinotxet

Ieee malparit, no li digues Pinotxo

11:58

Ernest

Ieee Pinotxet, no et sulfures!!

11:59

Què conta el teu germà per FP? Ja ha començat?
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12:00

11:57 ✓

Pinotxet

Que va! 12:02
Eixe no fa un brot

12:02

Que bo era el Pinotxo. S’havia d’haver quedat

12:03 ✓

Pinotxet

Ma mare va dir que repetir ni de conya
DEP

12:03

12:05 ✓

Ieee Pinotxet, tu que coneixes el percal
En esta classe com està el pati?

12:07 ✓

12:09 ✓

Pinotxet

Home. Ara tenen més mamelles que l’any passat i estan
morenetes de l’estiu
12:10
Ernest

Este se les tiraria totes

12:12

Se li posa una en pilotes i no sap què fer

12:13 ✓

Ernest

Li clava el nassssssot. Hahahahahahahahahaha

12:14

Pinotxet

Bon nas, bon compàs

12:15

A mi em molen més les noves, les que vénen de les monges
Tu saps com els diem a eixes?
Les tres mosquiteres

12:15
12:17 ✓

12:18 ✓

Pinotxet

?????

12:19

Perquè per eixe forat no passa ni Déu
Hahahaha

12:21 ✓

Pinotxet

Hahahahahahahaha

12:22

Ernest

Això ho arregla Pino amb el nas

12:22
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12:21 ✓

Pinotxet

Ieee, vos he demanat amistat al Facebook
Accepteu-me d’amic

12:24

12:25

Ernest

Fet

12:27

Ara quan arribe a casa, que al mòbil no em va bé el face

12:28 ✓

Les tres Mosqueteres
Mavi, Neus i tu

10 de setembre

Ehh ties. Està bé la classe, no?

18:21 ✓

Mavi

Ufff tia. Els tios són molt xiquets
I els profes no sé què dir-te

18:22

18:22

Hi ha alguns...

18:23 ✓

Hahahahahahah. Noooooooo

18:25 ✓

Mavi

Ja li has tirat l’ull a algú

18:24

Neus

Eii, xiques

18:26

Què parleu sense mi?

18:26

Mavi

A Carla, que li mola algun tio de classe

18:26

Neus

Ja, tia??????? Si és el primer diari 18:27
Dia. Hehe, el corrector 18:27
Mira-la, la moderna de l’iPhone
Mavi

Hahahahahaha. El primer dia
Sembla Gran Hermano

18:28

18:29
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18:28 ✓

Segur que a tu t’ha molat algú

18:30 ✓

Neus

Molar no...

18:31

Mavi

A Nieves li mola un tiooooo

18:31

Neus

Tia, i a tu què? No has vist com et mirava Ernest?

18:32

Mavi

A mi???

18:33

Tu flipes, guapa

18:33

Neus

A tu no, a Carla

18:33

És l’únic de la classe que paga la pena, però jo passe

18:35 ✓

Mavi

Ell i Saoret semblen Pin i Pon, sempre junts

18:35

Neus

Salva no estava eixint amb Ruth?

18:37

Mavi

Sí, però en el viatge de final de curs Ruth s’enrotllà amb un tio
Un de l’institut?
Neus

De l’instiiiii?

18:39

Mavi

Nooooo. Amb un d’un institut de Barcelona
Que estaven al mateix hotel

18:41

18:41

Neus

Que fort!!

18:42

Mavi

Algú va enviar el vídeo pel Whatsapp a tota la classe
En directe

18:43
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18:43

18:39
18:39 ✓

Que cabrons!!!!! 18:44

✓

Neus

Que no s’haguera enrotllat amb eixe tio

18:45

Mavi

Ehh Neus, que Saoret és un poc figura

18:45

Neus

Però no va ser ell que li va posar les banyes
Ei, ties. Me’n vaig a l’assaig

18:46

18:48

Mavi

Ens veiem demà

18:49

Adéuuuuuu

18:49 ✓

Neus

Muuuuuaaakkkk

18:49

Mavi

B7 B7 B7

18:50

Neus

Fins demà

18:50

Carla

En línia
10 de setembre

La Neus de vegades flipa

18:51 ✓✓

Ja, però de vegades al·lucine amb ella

18:53 ✓✓

Ja saps com és. Hehe

18:52

Jo crec que li ha molat el Saoro

18:54

No fotes que ara vos van els repetidors
L’he pillada mirant-lo

18:54 ✓✓

18:54

Oh oh. Neus enamorada WARNING!!
Hahahahahahahaha. Ja parlem que tinc feina
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18:55

18:55 ✓✓

Adéuuuuuuu

Ens veiem

18:55 ✓✓

Adéuuuuu

18:57 ✓✓

B7 B7 B7

18:57 ✓✓

18:56

Muuuuuuuuaaaaaaaaaakkkkkk

18:56

Sexe: Home
Aniversari: 16 de març
Música: 12
David Getta
Orxata Sound System
King Africa
... i més

Amistats 245 8 en comú
Estudis IES El Mercat
Fotos on surt Ernest 67
Pel·lícules
Resacón en Las Vegas
American Pie 7
Gustos
Llevant UE
Marca
Super Deporte

Grups
Força Granota
Unió Esportiva
La Triple Entesa

A Ernest li agrada una publicació de L’Esportiva

L’Esportiva Dissabte tothom al camp a defensar els nostres colors.
Albinegra sempre!!
A Ernest i a 16 més els agrada
A Ernest li agrada una publicació de Llevant UE

Llevant UE Diumenge a les 17:30 tothom al Ciutat de València. Tots som
imprescindibles per a ajudar l’equip a confirmar l’inici de lliga espectacular!!
Força Granota!!!
A Ernest i a 21 més els agrada
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Avui comencem..... EL BATXILLERAT.
Hola a totes. Com ha anat l’estiu? Jo m’ho he passat d’allò més bé. Un poc de
platja, un poc de muntanya i molts llibres i amics.
Aquest matí l’institut bullia. Tot i que és un institut nou per a mi, la majoria
de la gent ens coneixem, però també hi ha nous companys i companyes.
Espere que enguany el curs ens vaja bé. Ja vos aniré contant.
Hehe. No cal que intenteu endevinar quin institut és. Aquest estiu m’han
arribat missatges de gairebé totes les comarques, identificant l’institut. No
cal. Óssa Menor som totes. Totes les xiques de setze anys que compartim els
nostres somnis i els nostres desitjos.
Benvingudes.
Gavina
Ja tenia ganes de llegir-te, Óssa Menor.
Enguany ens ho passarem tan bé com l’any passat?
Óssa Menor
Eii Gavina. Ben trobada. Eixa és la idea.

Sexe: Home
Aniversari: 16 de juliol
Música: 8
David Getta
DJ Tiësto
Benny Bennasi
... i més

Amistats 195 26 en comú
Estudis IES El Mercat
Fotos on surt Saoro 47

Pel·lícules
Resacón en Las Vegas
American Pie 7
Gustos
Grups
Dj Tiësto
La Triple Entesa
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Primer dia
Què, companys, com ha anat el primer dia? A primer cop d’ull sembla
que enguany he tingut sort. Tothom que m’he trobat està disposat a
donar un cop de mà. I els alumnes, doncs això: alumnes. Hi ha una
mica de tot, però la primera impressió és que són bona gent.
Enguany em toca fer de tutor d’un 1r de batxillerat. No ho he fet mai,
però bé, ens en sortirem.
Bona nit.
Jo sóc aquell
Sort teua. Jo crec que enguany em tocarà patir.
Per començar tinc un horari horrorós i un equip directiu que no
veu més enllà del seu nas.
Irradiador
Ja saps, qui vinga darrere que tanque la porta.
L’any que ve hi haurà més sort.

Gmail 

Agnés Serra

De: tutor.1B@elmercat.edu
A: aserra@calirama.com; i 26 més
Assumpte: Principi de curs

23 de setembre

Benvolguts pares i mares,
Sóc Sergi Banyuls i seré el tutor de 1r B de batxillerat al llarg
d’aquest curs. Aprofite aquest correu per presentar-me i oferir-vos
la meua col·laboració en l’educació i l’assessorament dels vostres
fills i filles. Com bé sabeu, la tasca educativa és cosa de tots i de
totes, així que espere els vostres suggeriments i comentaris.
De moment encara no tenim clars els dies de tutoria amb les
famílies. Quan dispose de la informació, ja us la faré arribar. Amb
tot, si algú de vosaltres vol entrevistar-se amb mi, que m’envie un
correu i ja ens posarem en contacte per quedar un dia i una hora.
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Al tauler que hi ha al rebedor de l’institut podeu trobar un plànol amb
la distribució dels despatxos. La sala de reunions està a la primera
planta.
Sergi Banyuls
Tutor de 1r B
IES El Mercat
Respon

La Triple Entesa
Ernest, Pinotxet i tu

17 d’octubre

Ieee, pixorros

19:06 ✓

Ernest

Ieeee

19:07

Pinotxet

Què feu?

19:07

Eixim a la nit a pegar una volta?
I ens en fem una

19:08 ✓

19:09 ✓

Ernest

Jo passe, que demà juguem a les 9

19:09

Pinotxet

La penya de classe van al Jardinet

19:10

Per eixa zona hi ha molts barets. Si vols anem

19:11 ✓

Ernest

Jo passe

19:13

Tu t’ho perds. 19:14 ✓
Anirem Pinotxet i jo 19:14 ✓
Pinotxet

Ieee, però dis-me Miquel

19:14

Això de Pinotxet només els col·legues

19:15

Ieee tio que jo controle
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19:16 ✓

Pinotxet

Al final tot el món em dirà Pinotxet

19:16

No t’he dit que tranquil

19:17 ✓

Ernest

Estaria bé anar

19:18

Però juguem de bon matí

19:18

Pinotxet

Ieee granota, ho teniu xungo demà, eh?? 19:18
Ernest

Tenim un entrenador nou, que coneix gent de 1a divisió

19:20

Sí homeeee
I et fitxarà el Barça

19:21 ✓

Pinotxet

Hahahahahahaha

19:22

Ernest

El Barça no, però és molt bo. L’any passat va entrenar en
preferent
19:23
Pinotxet

A quina hora quedem, Saoro?

19:23

Ernest

A vore si veniu a vore’ns cap dia, mamons

19:24

Passe a les 9

19:24 ✓

Pilla el casc, que agafaré la moto

19:24 ✓

Pinotxet

OK

19:24

Ernest

Ieee. Passeu-ho bé

19:25

Au
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19:26 ✓

Sexe: Dona
Aniversari: 1 de juny
Música: 12
Txarango
La Gossa Sorda
Feliu Ventura
... i més
Grups
Les Tres Mosqueteres
Acadèmia El Salt

Amistats 125 37 en comú
Estudis IES El Mercat
Fotos on surt Mavi 135
Pel·lícules
Amelie
Programes de televisió
Polseres Vermelles

Mavi ha compartit una publicació de Polseres Vermelles

Polseres Vermelles Ja podeu llegir l’entrevista amb l’Albert Espinosa,
creador de la sèrie, on ens avança algunes de les claus de la nova
temporada ...
A Mavi i a 8 més els agrada
Mavi ha compartit una publicació de Sepc

Sepc comença un nou curs amb més retallades, amb menys
professorat i menys recursos. Sembla que la classe treballadora no
tenim dret a estudiar ...
A Eduard i a 28 més els agrada
Mavi i Miquel Llopis ara són amics
Les tres Mosqueteres
Mavi, Neus i tu

17 d’octubre

Xiques. Esteu?

20:09 ✓

Mavi

????

20:11

Jo què sé 20:12 ✓
No sé què posar-me
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20:12 ✓

Mavi

Hahahahahahahaha

20:13

Neus

Tiaaaaa

20:13

Mavi

Vol estar guapa per si ve Ernest

20:14

He he

20:14 ✓

Que no ties. Vosaltres com anireu?

20:15 ✓

Neus

Ohhhhhhh

20:14

Mavi

Jo portaré shorts i calces negres

20:15

Neus

Jo vaquers llargs i les Converse

20:15

Què faig? Aggggggggggggg

20:16 ✓

Mavi

I samarreta llarga, que al Jardinet fa un poc de rasca

20:16

Neus

Jo també duc samarreta

20:17

Jo volia posar-me el top lila
Però farà fred

20:17 ✓

20:18 ✓

Neus

Et gelaràs

20:18

Mavi

Jo què sé, tia. Posa’t uns pantalons i una samarreta

20:19

Neus

La que estiga primer que avise

20:19

Vaig a la dutxa
Mavi

Carla, no et torbes que hem quedat
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20:20

20:20 ✓

Amb Miquel??????

20:21 ✓

20:21 ✓

Neus

Hahahahhahahaha

20:22

Mavi

I tu amb Saoroooooo

20:22

Hahahahhahahaha

20:23 ✓

Mavi

Ens veiem, xiques

20:24

Neus

B7 B7 B7

20:24

Les tres Mosqueteres
Mavi, Carla i tu

17 d’octubre

Jo ja estic, xiques

21:15 ✓

Vaig cap a ta casa, Carla

21:15 ✓

Carla

OK. Ja quasi acabe

21:17

Mavi

Neus, espera’m a la cantonada que vaig

21:19

Maviiiiiiiiiiiiii

21:26 ✓

Mavi
21:27

On estàs???

21:28 ✓

Hahahahahaha

21:29 ✓

Mavi

Em veus?

21:28
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Sexe: Dona
Aniversari: 1 d’agost
Música: 12
Txarango
La Gossa Sorda
Aspencat
... i més
Grups
Les Tres Mosqueteres

Amistats 85 26 en comú
Estudis IES El Mercat
Fotos on surt Neus 135
Pel·lícules
Titanic
Programes de televisió
Polseres Vermelles

Han etiquetat Neus a l’àlbum Jardinet de Carmeta Bataller

Fem marxa
Amics i amigues, açò ja va en marxa. La primera impressió que vaig
tindre de l’institut ha confirmat les meues expectatives inicials. Amb
els companys hi ha molt bon ambient i s’hi treballa molt a gust, però,
sobretot, he tingut molta sort amb l’alumnat. Semblen gent desperta
amb ganes d’aprendre i a mi em fan ganes d’aprendre d’ells i elles. Crec
que poden ensenyar-me moltes coses.
Com vos vaig dir, he tornat a l’institut on vaig estudiar, a la ciutat on
em vaig criar, als carrers on vaig jugar. La sensació és ben estranya.
Tornar-hi no ha estat una decisió fàcil de prendre, però crec que l’he
encertada. Ha estat agradable veure antics professors que encara estan
a la brega diària (tot i que només n’he trobat dos).
La sensació agredolça l’aporta la situació de les instal·lacions. La
manca d’inversió per part de l’administració es reflecteix en l’estat del
centre. Fa llàstima de veure. Quan començàvem segon de BUP van
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inaugurar l’institut. Érem l’enveja de la ciutat. Ara, però, els centres
d’ensenyament són la vergonya dels sistema, malgrat l’esforç de
tantes companyes i tants companys. El desmantellament del sistema
públic tindrà, i ja està tenint, greus conseqüències. Les retallades en
ensenyament i la precarització del professorat no són cap solució per
a sortir d’una crisi econòmica provocada per l’avarícia d’un grapat
d’especuladors amb el vist-i-plau dels poders públics.
Jo sóc aquell
Jo també confirme els meus temors, Irradiador. Als companys
i companyes sembla que ja els va bé la situació. El clima entre
l’alumnat tampoc no hi ajuda gaire. Ja veurem com acaba el curs.
Irradiador
Ho sent, company. Tracta de treure alguna cosa de profit de tot
plegat, si no el curs se’t farà molt llarg.

Saoro Faus t’ha enviat una sol·licitud d’amistat.
Coneixes Saoro?
Neus Martí
Edita el teu perfil

Les tres Mosqueteres
Mavi, Carla i tu

18 d’octubre

Eii xiques, què feu?

15:53 ✓

Carla

Ufff. Estudiar Llatí

15:55

Si ho sé pille Informàtica

15:55

Jo també m’havia posat amb la traducció, però no sé per on
agafar-la
15:56 ✓
Mavi

Què dius, tiaaaaaa? Informàtica és superxungo
L’any passat tots els de Llatí van aprovar
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15:58

15:57

