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Una classe
per oblidar
De sobte, una forquilla de plata va caure a terra des
de la gran taula de l’Aula

d’Etiqueta i els estu

diants van dissimular el riure darrere els tovallons
de seda.

—Silenci! —va exclamar Madame Plumage,
caminant cap a la taula.
La professora de

C OMPORTAM E N T i Bones

Maneres tenia un cos menut i una veueta delicada,
però tots els alumnes de l’Acadèmia Reial d’Encant
sabien que era molt severa i inflexible.
Conèixer les bones maneres a la perfecció era indis
pensable per a tots els prínceps i les princeses si es
peraven poder seure al TRON algun dia.
En sentir l’ordre de Madame Plumage, tots els alum
9
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nes van callar i van mirar la noia que seia al cap de
taula.

Princesa Iara… Ja no sé què més puc fer amb
vostè! —va sospirar Madame Plumage—. La Gran
Recepció serà d’aquí a quatre dies i no és capaç ni

—

d’agafar els coberts!

La IARA havia perdut el compte de les vegades que
s’ho havia sentit repetir…

Encant

Aviat tots els prínceps i les princeses d’

iN

he

r…
afa

No

sé

qu

g
d ’a

havien de rebre la im
pecable Reina dels
Llacs, la sàvia sobi
rana d’un dels més
importants reialmes
del

Regne de

la Fantasia.

Cap estudiant havia
de fer el RIDÍCUL

!

La Samah, la Nives
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i la Diamant van fer un sospir de preocupació. Aque
lla germana seva tan rebel, la Iara, no aconseguia

OMPORTAR-SE de manera reial ni tan sols un
minut. I pensar que, juntament amb les altres qua
tre germanes, era una de les hereves del Gran

Regne!
Només la Kalea, la més dolça de les noies, li va adre
çar un somriure comprensiu.

—Mira de fer bondat a taula. Després podràs anar
a córrer pels boscos!
Animada, la Iara li va tornar el somriure. Llavors es
va adreçar a la professora:

—Perdoni’m, Madame. És que no entenc per què
hi ha d’haver una forquilla per a cada plat. I tampoc
aconsegueixo ferla servir per obrir les escopinyes:
no seria més fàcil

menjar-les amb les mans?

Dit això, va separar les dues valves i en va fer des
aparèixer el contingut XUCLANT-LO.
Madame Plumage se la va mirar, exasperada:
11
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—En tots els anys que fa que ensenyo, mai m’havia
trobat una alumna tan indisciplinada! Ània,
sisplau, ensenyi a la seva companya com cal compor
tarse a taula.
La Iara va sospirar: només li faltava aquella!
La noia va agafar una petita forquilla i va obrir l’es
copinya sense problemes, mentre deia:

—I tant, Madame. Les ESCOPINYES

es mengen amb la forquilla núme
ro onze i…
La Iara la va interrompre:
—Però que no era amb la núme
ro tretze? Ah no, potser aquesta
era per als mirtils

dels aiguamolls…

O aquests es pelen amb el ganivet
número quarantatres?

AUXILI!

Madame Plumage va dir:
—Començo a pensar que és real
ment un cas desesperat, Iara...
MadaMe

PluMage
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No sé com s’ho farà per demostrar que és una prin
cesa de debò i no una jove salvatge!
—Sí, Madame —va dir la Iara, intentant amagar un
lleu somriure.
«Jove

salvatge» li feia pensar en el brogit de les

cascades, en la remor del vent entre les fulles, en els
prats on rodolar a tota velocitat…
«Princesa

de debò», en canvi, li feia venir al

cap només els vestits massa elegants, les formali
tats, la serietat en qualsevol situació…
Però, en el fons, el seu destí li reservava el tron d’un

Regne i havia d’assistir a l’acadèmia per estarne
a l’altura i ser una princesa assenyada i justa.

—Vinga,

no et desanimis!

—va dirli a cau d’orella la Samah, asseguda al cos
tat—. Sé que et convertiràs en una bona princesa, la
més fascinant i amable que s’hagi vist mai a Encant!
La Iara li va somriure i li va fer l’ullet.
13
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Malgrat la diferència d’edat amb la seva germana
gran, les unia un lligam molt profund. La mirada
tranquil·la i serena com un llac de muntanya de la
Samah alleujava una mica el volcà que

a l’in

terior de la Iara.
La Diamant hi va intervenir:
—Series perfecta… si per convertirte en reina ha
guessis de fer un curs de

Supervivència al Bosc,

Construcció de Cabanes als Aiguamolls i Desordre
Aplicat!
La Iara estava a punt de contestar, però la
va ser més ràpida: va etzibar un cop de colze a la
seva germana i li va fer senyal que callés.
—

Noies! —va exclamar Madame Plumage—. Dei

xeu de xerrar!

L’àpat va continuar en un silenci sepulcral, només
interromput per les queixes de la Iara.
—Quin

gust hi trobeu, a menjar així? —va xiuxiuejar.

—Tens raó —va dir la Kalea, movent suaument els
14
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rínxols de color corall—. És molt millor menjar les
galetes a la nostra habitació!
En acabar la classe, la mestra va convidar els

nes

alum-

a aixecarse. Mentre tots enretiraven delicada

ment les cadires…

NYIIIIC! Un xerric semblant al crit d’una àguila va
travessar la sala.
Una vegada més, tothom es va girar cap a la Iara,
que, amb posat culpable, aguantava el respatller de
la seva pesant cadira.

Madame Plumage va sospirar:
—Què han de sentir les meves orelles? No vull ni ima
ginar què passarà quan t’hagis d’exhibir en la Dansa

de l’Equilibri!

La Iara va tancar amb força els punys. Ja sabia què
passaria: un autèntic desastre! La

llegendària

Dansa de l’Equilibri es ballava amb una esfera peti
ta i llisa sobre el cap que era gairebé impossible que
s’aguantés quieta. L’esfera l’havia donat feia molt
15
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de temps el director de
l’Acadèmia a l’alum
na que havia destacat més
en «Comportament i Bo
nes Maneres»: Sa Altesa
Alisea, que s’havia con
vertit en la Reina dels
Llacs. I ella, cada any, la
duia a la

Gran Re-

cepció per avaluar l’ele

gància dels estudiants. Era tan estimada que el Llibre dels Regnants, que es conservava a l’Aula Magna,
li dedicava una pàgina sencera.
La Iara, que tenia la impressió que es movia amb

ELEGÀNCIAd’un tornado, estava segura

l’

que, al seu cap, l’esfera resistiria menys de dos se
gons i que faria el ridÍcul!
—Ja podeu marxar —va dir Madame Plumage—.
I vostè, princesa Iara, practiqui tant com pugui!
16
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—Només

has de practicar una mica…

—la va consolar la Kalea mentre sortien.
—Ja ho veuràs, unides ens en sortirem! —va afegir
la

—. Si no, de què et serveix tenir quatre

germanes grans al teu costat?
La Iara finalment va riure de grat i va dir:
—Noies, us agraeixo la vostra

ajuda, però la dan

sa, l’equilibri i jo no ens avenim gaire.

p
es
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—Això no és veritat. No, si tens a la teva disposició
un equip d’entrenadores com cal! —va dir la Dia
mant, agafant la seva germana de bracet.

Les altres se la van mirar desconcertades.
Llavors els va aclarir els dubtes:
—Gràcies al nostre superprograma intensiu, t’asse

guro que superaràs brillantment la prova i Ma
—F
antàstic! —van exclamar a cor les altres
dame Plumage es quedarà bocabadada!

germanes.

La Iara se les va mirar, plena de dubtes.
—Si vosaltres ho dieu… —va dir en veu baixa, men
tre la

somreia segura d’ella mateixa.

—Somhi! —va dir la germana—. No podem perdre
ni un minut!

18
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