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Avui faig 18 anys

Ningú es vol fer vell, ningú. Et surten arrugues i et fa mal tot. Que si em fa mal
això, que si em fa mal allò. Tot el dia patint. Tanmateix, quan estàs a l’escola, a
la ESO, si et diuen petit és d’allò més molest. Ara bé, a partir d’una edat ja no
penses que és tan bona idea fer-se gran. Per ser més precís als 18 anys.
Pots aconseguir el carnet de conduir, quina il·lusió! Ja penses de quin color
pintar l’Audi.
Pots votar, ja era hora! Tot el país depèn del vot dels ciutadans i tu ja ets un
ciutadà de ple dret.
Pots llogar-te un pis ben lluny dels teus pares, que ja els tens més que vistos.
Viure independentment de tothom o amb la teva parella.
Pots triar quina professió tenir sense l’opinió dels teus pares.
Ara bé, també hi ha inconvenients. De fet només n’hi ha un de sol però et pot
perjudicar la vida per complet.
La presó. Pots anar a la presó. Des dels 18 anys has de anar molt de compte
amb tot el que fas si no vols acabar pas a dintre una cel·la.
Tot això es fa possible a partir d’una simple edat, d’un altre any més.
Però, això sí, el millor de tot és la festa. La festassa dels 18 anys. Tots els teus
amics són allà i la teva família i el teu regal espectacular. El regal que sempre
haguessis volgut. Pot ser un viatge a Mèxic, un osset de peluix gegant, una
guitarra o fins i tot l’oportunitat de passar un any sabàtic.
Avui faig 18 anys i per això ús explico tot això. Aquest serà un any de grans
responsabilitats i de grans emocions. El pitjor i el millor any de la meva vida.

