
Una nova vida 

5.2.2018 

Suposo que el primer que s’ha de fer quan tens un diari és presentar-te i, 

emmm... això és el que faré. Em dic Emma West, tinc onze anys i, sincerament, 

no he tingut una vida gaire normal ni feliç. Ara mateix t’estaràs preguntant “i per 

què?”. Bé, doncs quan jo tenia 5 anys, la meva mare plorant ens va dir que el 

nostre pare ens havia abandonat. El meu germà Cassy va començar a plorar i 

jo, amb tan sols 5 anys, no entenia què estava passant, però en veure tothom 

plorar vaig unir-me a la festa. El meu germà Cassy mai no ho va superar, va 

començar a deixar de preocupar-se pels estudis i poc temps després va fer-se 

amic de gent no gaire bona. Fa un any, el meu germà anava amb cotxe i... va 

tenir un accident de trànsit. Unes hores més tard ja era al cel, com diu la mama. 

Ara visc sola amb la mama. La setmana passada va dir que ens 

mudaríem perquè en aquest pis hi  ha massa records i que hem de passar 

pàgina, tot i que jo crec que aquests records ens perseguiran tota la vida. 

Demà aniré a la nova escola. No mentiré: estic molt nerviosa. 

 

6.2.2018 

 Avui ha estat el pitjor dia de la meva vida. Per què ens hem mudat? Tant 

aquí com a la Xina trobaré a faltar el meu germà, per molt que la mare intenti 

fer-me feliç sense el Cassy mai serà el mateix. En arribar al cole, les típiques 

“pijas” que a totes les escoles hi ha, es reien de mi, sincerament m’ha donat 

igual, però després han començat a parlar del meu germà i no ho he pogut 

evitar, una llàgrima ha caigut i seguidament una altra fins que quasi no podia 

respirar. Tothom es reia de mi. He estat sola tot el dia. 



1.3.2018 

Sé que fa molt de temps que no t’escric i ho sento. Endevina què... he fet una 

amiga, es diu Kylie Clark. Ella també ho està passant malament, la seva àvia 

va morir fa un mes i la seva mare està molt malalta. La mama està preocupada 

per mi, perquè cada nit ploro, però és que trobo tant a faltar el meu germà! Ara 

vaig a dormir. Bona nit. 

 

4.3.2018 

No sé si t’ho havia dit, però m’encanta escriure poesies, històries. Vaig 

començar a fer-ho quan va morir el meu germà. Em transporto a altres móns. 

Imagina’t la meva alegria quan he vist un cartell on explicava que l’escola 

organitzava un concurs d’històries i poesia. Has d’escriure un poema o un 

conte. Jo participaré, és clar. La Jennifer, la “pija” del cole, ha dit a tothom que 

escriurà un poema meravellós i que no entenia per què participava tanta gent si 

es veia clar que ella seria la guanyadora. No suporto aquesta paia! 

 

8.3.2018 

Recordes que et vaig parlar de la Kylie? Avui la seva mare ha mort, ha estat tot 

el dia molt desanimada, a classe de mates a començat a plorar... pobreta. Com 

sempre la Jennifer no ha parat de riure. Després la trucaré. La setmana vinent 

diran el guanyador del concurs de poesia, jo he acabat el meu poema que 

tracta sobre el meu germà. Ara vaig a sopar. 

 

 

 



12.3.2018 

No et creuràs el que m’ha passat avui! Uaaa! Jo encara estic flipant. Avui 

anaven a dir el guanyador del concurs de poesia i història. Havien posat 

un paperet amb el nom del guanyador i el títol del poema o conte en una 

caixa. Ha vingut una escriptora molt famosa (jo no la coneixia) per dir el 

guanyador. La Kylie s’havia jugat cinc euros que jo guanyava. Tothom 

estava parlant, quan de sobte aquella escriptora ha tret el paperet i ha dit: 

-El guanyador o guanyadora és.... s’ha fet gran silenci i... – Jennifer Parker 

amb la poesia de “La moda”. 

No passava res, un altre any serà – he pensat, però després el profe de 

català m’ha felicitat per guanyar i jo m’he quedat com “què”?. Li he 

explicat que la guanyadora era la Jennifer i han parlat amb ella. Resulta 

que havia posat un paperet amb el seu nom i realment jo havia guanyat! 

En aquest diari no queden més pàgines, així que... gràcies i fins aviat! 

 

Lluna. Categoria C 


