
 



TASTETS D’AMOR (23 d’abril 2019) 

 

Un petó,una abraçada, una mirada, un pensament. L’amor, aquell gran 

sentiment que ens mou i que serveix de motor de la vida. Aquell que ens fa 

perdre el cap, aquell que ens permet realitzar les més belles i grans proeses, 

aquell que ens deixa bocabadats, aquell que ens acompanya fins a la felicitat 

plena i vertadera.  

 

Era dimarts a la tarda i vaig baixar un moment al bar de davant de casa a fer 

quatre notes. Era l’hora de berenar dels avis i els nens. Com que la terrassa 

era molt plena, un senyor em va demanar si podia seure a la meva taula.- “ I 

tant”- li vaig dir. Va obrir el diari i es va posar a llegir-lo. A la taula del cantó hi 

havia una parella d’avis endiumenjats un dia entre setmana. Ell duia trajo i 

corbata i sabates de mudar, ella un vestit malva, de gasa. Devien vorejar els 

setanta. Bevien suc de pinya en got de tub i compartien una bossa d’ametlles 

salades que havia dut ell. Vaig aixecar un moment la vista de la llibreta 

d’apunts i m’hi vaig embadalir.  

A primera vista no me n’havia adonat. Ella es trobava postrada en una cadira 

de rodes i li costava enormement coordinar els seus moviments. Ell li va 

acostar el got de tub amb palleta perquè pogués degustar el suc. Li enretirava 

els cabells amb delicadesa i li acariciava la mà amb una una tendresa i amor 

que em van captivar. L’empatia d’aquella escena em provocà una emoció 

indescriptible. Estava presenciant l’amor en tota la seva plenitud. L’home que 

vorejava la setentena se’n va adonar (el meu afany d’observar a tothora allò 

que m’envolta sovint podia arribar a ser massa atrevit i fins i tot molest). També 

va ser conscient que em vaig ruboritzar i amb un lleuger somriure em va picar 

l’ullet. Aquell gest de complicitat em va empènyer a demanar impulsivament si 

podia compartir taula amb ells. No sé ben bé per què, quelcom em deia que 

allà trobaria una història fascinant. 

Ens vam presentar amb una encaixada de mans i seguidament vam repetir 

l’acció amb la Montserrat, la seva dona. Em vaig inclinar per donar-li dos 

petons. Ella gairebé s’hi va immutar. En Manel em va explicar que les 

conseqüències de l’ictus de feia dos anys l’havien dut a l’estat actual, però la 

seva mirada deixava palès que tot i el canvi radical de vida i autonomia l’amor 

que sentia per la seva companya de vida es mantenia intacte.- “L’amor no 

entén d’imperfeccions”- va espetar. 

Li vaig fer saber que l’escena que havia pogut observar anteriorment m’havia 

transmès molt d’amor i que en el meu proper projecte literari tenia pensat 

dedicar bona part d’ell parlant d’aquest concepte tant abstracte però alhora tant 

necessari per un món cada vegada més orfe i necessitat. Va assentir amb el 

cap i tot just quan es disposava a començar a explicar com ell i la Montserrat es 

van conèixer i què en pensava sobre l’amor, em preguntà si em venia de gust 
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fer un tastet dels boníssims formatges que ofertaven en aquell local. Eren 

quarts de vuit del vespre i, la veritat, és que la gana començava a treure el cap. 

Una vegada feta la comanda, en Manel, ara sí, em va explicar la pel.lícula de la 

seva vida. La seva manera de relatar denotava saviesa, serenitat i experiència. 

Li vaig preguntar què representava l’amor en la seva vida i si hi creia. Va deixar 

anar una riallada i retòricament va dir: - “ Si crec en l’amor, dius?”. Ai jove! 

L’amor és el que mou el món. L’amor atrau l’amor. Tot seguit i assenyalant el 

plat recent servit de diferents varietats de formatges em va fer la següent 

reflexió:  

- “ L’amor és com aquest plat de formatges. És divers, variat i cadascún d’ells 

té un gust diferent. Amb l’amor passa el mateix. La vida està plena d’amor. I 

cap és impossible. Al llarg de la meva vida m’he enamorat de tantes persones i 

coses! És el que ha donat i segueix donant sentit a la meva vida.” - i 

assenyalant trosset a trosset anava comparant-los amb els diferents amors que 

havia experimentat. 

-” Aquest, l’amor familiar, el primer que coneixem en la nostra vida i que ens 

acompanyarà la resta dels nostres dies. Aquest altre, l’amor platònic, aquell 

inabastable però no per això menys sentimental. L’amor a les arts: a un bon 

llibre, a una escultura o bé a una pintura. L’amor al nostre ofici: aquest no 

tothom té la sort d’experimentar-lo. L’amor a la teva identitat: a la terra i a la 

teva llengua. L’amor a les teves amigues i amics que són la familia que tries al 

llarg de la teva vida…” - i així fins a enumerar-los tots. Em va cridar l’atenció 

que no anomenés l’amor vers la seva dona o fills ( desconeixia si en tenien) i 

seguidament li ho vaig preguntar. “ L’amor que sento cap a la Montserrat o cap 

a les meves dues filles és tot i cadascún d’aquests formatges. Representa tot 

aquest plat sencer,ja que l’amor compartit l’eleva a la màxima potència i et 

permet gaudir d’aquest en tota la seva extensió”. 

Aquelles paraules em vàren fer adonar que no tenia ni idea del que era l’amor. 

La majoria de persones el reduïm a l’amor carnal, al sentimental. I només amb 

aquest no fem res. Deixem-nos empapar i compartim l’amor en tot el seu 

esplendor. Així, despullat. I poc a poc anem-lo vestint amb les diferents mudes 

que la vida ens ofereix.  

Acabava de testimoniar una història plena de tastets d’amor.  

Ara volia ser jo el protagonista per poder degustar-los tots. 

 

VISCA SANT JORDI I VISCA L’AMOR!!! 
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Premiats Jocs Florals 2019 

P3: Foques i Pingüins 

El Robot i el Drac. 

L’aventura dels puntets. 

P4: Esquirols i Llúdries 

Al fons del mar. 

Les aventures del fons del mar. 

P5: Girafes i Zebres 

Ha arribat la primavera!!!! 

La història del tresor perdut. 

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis 

El submarinista i la Sirena. Oriol C.,  Emma, Albert i Aina P.           

Una expedició al bosc. Lucía G., Martí L., Lucía Q. i Adriana.  

La selva misteriosa i màgica. Ari, Tanit, Alèxia, Laia M. i Roc.  

Una illa deserta. Esteban, Joel, Eric L. i Xavi. 

El chimichurri se’n va a la terra. Àlex, Eric F., Xavier i José Maria. 

La princesa del castell. Ivet, Arnau Bat, Andrea i Laia G.  

Sirenes en perill. Yago, Marc, Nora i Jana. 

Una princesa a la presó. Alba, Aaron, Axel, Aina M. i Nahia.  

L’aventura de la Lucía, la Lisi i l’Esteban. Lucía H., Yanni, Laia F., Júlia i Oriol C.  

Una illa deserta.  Martí L., Ignacio, Clara i Arnau Bar.  

La flor màgica. Héctor, Leo, Tim i Míriam. 

Els extraterrestres ja estan aquí. Lucía A., Ares, Martina, Álvaro i Adrià 
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2n Primària: Orques i Dofins 

PREMIS 

Aventurers amb branques. Júlia Garcia i Roger Pascual.  

L’aventura al Pol Nord. Sara Elkadaui i Jana Espina.  

Les detectius.Nora Garcia i Ainhoa Pérez.  

 

ACCÈSSITS 

Els exploradors de la selva.  Èric Gonzalez i Dídac Saula  

El colomí i els tres amics. Clàudia Colet, Biel Circujano i Ambar Ferloni 

El viatge al desert. Pau Barrubés i Marc Conde  

Els animals marins. Andreu Quindós i Lucía Robles 
 

3r Primària: Cangurs i Coales 

PREMIS 

Dins d’un conte. Sara Riera.  

El Paco un amic de quatre potes. Lia Soler.  

La por de casa. Alba Sobrepere 

 

ACCÈSSITS 

La nena sense imaginació. Júlia Tort.  

Ens desapareixen coses. Bruna Rosselló.  

4t Primària: Martinets i Bernats 

PREMIS 

Una història més. Clàudia Alarcón  

Un Sant Jordi diferent Noa Cabeza 

Vull ser lliure. Èric Olivares 

ACCÈSSITS 
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La màquina del passat.  Berta Bordetas 

El passadís de l’amistat. Nicole Borràs 

L’Everest. Iván Jerez 

5è Primària: Xaloc i Mestral 

PREMIS 

La mirada. Joana Reguera. 

Record d’un dia a la platja Íngrid Barrios. 

La porta tancada. Andrea González 

 

ACCÈSSITS 

Poders marins. Mireia Doménech 

La cursa inesperada. Diego Gómez 

 

6è Primària: Terral i Marinada 

PREMIS 

Un escrit d’un escriptor. Berta Cortada.  

9 de Novembre. Jana Ginés.  

Besàvia. Carlos Serrano.  

 

ACCÈSSITS 

Sense Títol. Laia García. 

Una bonica història. Ivet Rodríguez.  

1825 dies. Ramon Gàlvez. 

 

1r ESO: Llevant i Ponent 

PREMIS 

Malí, un viatge amb retorn. Marc Bertran. 

Te amo, mamá. Martina Lisa. 
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ACCÈSSITS 

El pequeño diario. Guiomar Pardiña 

El restaurant presó. Guiu Herrero.  

2n ESO: Migjorn i Tramuntana 

PREMIS 

Havia d’haver canviat. Mariona Peix 

La nit. Anna Müller 

Lágrimas en la lluvia. Anna Micó 

ACCÈSSITS 

Mi héroe. Marta Inocencio 

Río Somme, 1916. Héctor Aniza 

 

3r ESO: Cerç i Llebeig 

PREMIS 

Cuando salen las estrellas Martina Cortada 

Córrer. Marc Brugalla 

La meva història.  Ariadna Beyloc 

ACCÈSSITS 

El vino de los cometas.  Marc Arraz. 

 

4t ESO: Garbí i Gregal 

PREMIS 

Apropar-se i marxar. Anna Gafarot 

Querido tú. Clara Torrecilla 

Apareces. Noa Belmonte 

ACCÈSSITS 

Aquestes hores de la nit. Gerard Franch 

Un día tras otro. Sergi Villaescusa 
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Adults 

PREMIS 

El tiempo del amor.  Carlos Puig de Morales (Pare d’en Éric i Cristian Puig de Morales) 

Hoy me ha ocurrido algo extraordinario. Luis Cantero ( Pare de la Carlota i Tomàs Cantero)  
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Parvulari 

El Robot i el Drac  

HI HAVIA UNA VEGADA UN ROBOT QUE SEMPRE TENIA MOLTA SON I ES 

VOLIA QUEDAR TOTS ELS DIES A CASA. ES PASSAVA TOT EL DIA AL 

SOFÀ JUGANT AMB LA TABLET I EL MÒBIL I JA ESTAVA AVORRIT. TAMBÉ 

TENIA MOLTS ANIMALETS A LA SEVA HABITACIÓ PERÒ NO ELS FEIA NI 

CAS. 

 

 

UNA TARDA EL ROBOT VA TENIR UNA VISITA: ERA EL DRAC, UN AMIC 

DE L'ESCOLA. LI VA DIR QUE EL TROBAVA A FALTAR I QUE ANÉS A 

L'ESCOLA A JUGAR AMB ELL I TOTS ELS ALTRES AMICS I AMIGUES. EL 

ROBOT VA DIR QUE  L'ENDEMÀ S'AIXECARIA DEL LLIT AVIAT PER ANAR 

A L'ESCOLA PERQUÈ TAMBÉ TENIA GANES DE VEURE'LS. 

 

 

L'ENDEMÀ EL ROBOT ES VA DESPERTAR QUAN VA SENTIR CANTAR AL 

GALL. ES VA PREPARAR RÀPID, VA ESMORZAR I DESPRÉS LA SEVA 

MARE EL VA ACOMPANYAR FINS A L'ESCOLA. 

 

 

QUAN VA ENTRAR A LA CLASSE, ELS SEUS AMICS I AMIGUES EL VAN 

APLAUDIR PERQUÈ TENIEN MOLTES GANES DE VEURE'L I ESTAVEN 

TAN CONTENTS QUE LI VAN FER UN MUNT DE PETONS I ABRAÇADES.  

 

 

ERA UN DIA TAN ESPECIAL QUE VAN DECIDIR SORTIR AL PATI A JUGAR. 

QUAN ESTAVEN ALLÀ VAN SENTIR UN TRO I VAN VEURE QUE ESTAVA A 

PUNT DE PLOURE.  
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TOTS ELS NENS I NENS TENIEN MOLTA POR DELS LLAMPS I DELS 

TRONS I ES VAN AMAGAR A LA CASETA. EL DRAC, QUE ERA L'ÚNIC QUE 

NO TENIA POR, VA LLENÇAR UNA BOLA DE FOC CAP AL CEL I ES VAN 

ACABAR ELS LLAMPS I ELS TRONS. COM QUE NO VA PLOURE VAN 

PODER JUGAR AL PATI MOLTA ESTONA I TOTS ELS NENS I NENES LI 

VAN DIR: MOLTES GRÀCIES! JA NO SERÀS DOLENT PERQUÈ ENS HAS 

AJUDAT! 

 

 

I VET AQUÍ UN ROBOT, VET AQUÍ UN DRAC, 

QUE AQUEST CONTE JA S'HA ACABAT! 

P3 Foques 

L’aventura dels puntets 

AQUESTA ÉS LA HISTÒRIA D'UN PUNT GROC I UN PUNT GRIS QUE ES 

VAN ESCAPAR D'UN QUADRE DE LA YAYOI KUSAMA. 

 

HI HAVIA UNA VEGADA, EN UN MUSEU ON EXPOSAVEN ELS QUADRES 

DE LA YAYOI KUSAMA, UN PUNTET GROC I UN PUNTET GRIS QUE ES 

VAN ESCAPAR D'UN QUADRE I SE'N VAN ANAR UN BOSC. ESTAVA 

PLOVENT MOLT I MOLT. 

 

QUAN VAN ARRIBAR AL BOSC ES VAN TROBAR UN DRAC QUE VOLIA 

JUGAR, PERÒ ELS PUNTETS NO HO SABIEN I SE'N VAN ANAR FUGINT 

CAP A CASA. DE CAMÍ, MENTRE CORRIEN, ES VAN TROBAR UN GLOBUS 

DE COLOR ROSA. I S’HI VAN ENFILAR I ENGANXAR. I LI VAN DIR AL 

GLOBUS: 

 

- CORRE, CORRE! O MILLOR DIT… ENLAIRA’T, QUE ENS PERSEGUEIX 

UN DRAC. 

 

I DES DEL CEL VAN VEURE UN LLAC. I UN LLEÓ. I UN LLEOPARD. 
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PERÒ ELLS ANAVEN A DALT DE TOT DEL GLOBUS I ELS HI VAN DIR 

ADÉU. I ELS PUNTETS VAN CONTINUAR ENGANXATS A DALT DEL 

GLOBUS I VAN VEURE TAMBÉ UNA MOTO QUE ANAVA PER UN CAMÍ.  

 

LLAVORS ES VA PUNXAR EL GLOBUS. I ELS PUNTETS VAN CAURE 

SOBRE LA MOTO: DOS PUNTETS A SOBRE, UN DE COLOR GROC I UN DE 

COLOR GRIS. 

 

I, ALESHORES UN COTXE VA PUNXAR LA RODA AL COSTAT DE LA 

MOTO. I ES VAN ATURAR PER AJUDAR EL COTXE, PERÒ NO EN SABIEN I 

VA VENIR UN ARREGLADOR. I ELS PUNTETS LI VAN EXPLICAR QUÈ 

HAVIA PASSAT AMB EL COTXE. I, UN COP ARREGLADA LA RODA DEL 

COTXE, VA VENIR UN MONSTRE I ES VA CRUSPIR ELS PUNTETS COM SI 

FOSSIN OLIVES. 

 

ELS PUNTETS VOLIEN SORTIR DE LA PANXA DEL MONSTRE. I, 

 LLAVORS VA ARRIBAR UN CAVALLER, LI VA CLAVAR UNA LLANÇA AL 

MONSTRE I ELS PUNTETS VAN PODER SORTIR PEL FORAT.  

 

I, LLAVORS VAN ANAR CAP AL MUSEU I VAN TORNAR AL QUADRE D’ON 

S’HAVIEN ESCAPAT. I ES VAN POSAR MOLT CONTENTS PERQUÈ ES VAN 

TROBAR AMB ELS ALTRES PUNTS I PUNTETS DEL QUADRE I TAMBÉ 

AMB EL SEU PARE I LA SEVA MARE.  

 

TOTHOM VA ESTAR MOLT CONTENT QUE S’ACABÉS AIXÍ L’AVENTURA 

DELS PUNTETS.  

 

I PER CELEBRAR-HO VAN ANAR A MENJAR UN GELAT I AQUEST CONTE 

S’HA ACABAT. 

 

 
P3 Pingüins 
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Al fons del mar 

Hi havia una vegada un dofí, una tortuga i un tauró que eren amics. 

El dofí era una dofí petiteta que es deia Dofinada, el tauró era un tauró petitet 
que es deia Baby-Shark i la tortuga era una tortuga babaua que es deia Closca. 

Vivien a l’oceà Atlàntic, que estava ple de residus que havien tirat uns lladres 
que robaven coses a les cases de les persones. 

Aleshores, es van trobar amb el Jacques Cousteau que estava fent 
submarinisme. 

Els animals no tenien la veu de les persones però es comunicaven amb les 
mans. Primer es van dir hola amb la mà sense dir res i es van fer amics. 

El Jacques Cousteau els va avisar que hi havia un pop molt perillós. Pensaven 
que el pop era amic dels lladres. 

Aleshores, els animals van començar a córrer perquè el pop no els veiés i van 
pujar a la superfície. 

S’havien posat una mica malalts perquè havien menjat plàstic, cartró i vidre. 
Aleshores el Jacques Cousteau els va veure menjar escombraries i va trucar al 
112 per avisar al CRAM. 

La Dofinada, la Closca i el Baby-Shark van arribar a la platja i el CRAM els 
estava esperant. Aleshores, els va curar i els va tornar al mar amb la llitera. 

Quan van entrar a l’aigua van veure el pop que s’estava menjant les 
escombraries i van veure que era bo! 

Com que s’havien fet amics amb el Jacques Cousteau, els va cuidar al mar i 
van fer un ensurt als lladres, i mai més van tirar escombraries al mar. A més, es 
van convertir en protectors del mar, van investigar el mar i van cuidar els 
animals. I sempre tiraven les escombraries al contenidor de reciclatge! 

Vet aquí una tortuga, un tauró i un dofí: FI! 

 

 

P4 Esquirols 
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Les aventures del fons del mar 

HI HAVIA UNA VEGADA UNA BALLARINA QUE ES DEIA ESTRELLA I QUE 

VIVIA EN UN CASTELL AMB EL SEU GAT. EL CASTELL ESTAVA A PROP 

DE LA PLATJA I UN DIA QUE VA SORTIR A PASSEJAR ES VA TROBAR A 

UN DOFÍ, A UNA TORTUGA I A UNA BALENA QUE TENIEN BOSSES I 

AMPOLLES AL SEU CAP.  

 

LA NENA VA TRUCAR AL 112 I VAN VENIR ELS VETERINARIS: EL SENYOR 

ELEFANT, EL SENYOR TIGRE I LA VETERINÀRIA, LA SENYORA LLEONA. 

ELS VAN TREURE ELS PLÀSTICS AMB UNA TISORA I VAN MIRAR SI 

ESTAVEN FERITS. 

 

COM QUE ESTAVEN MOLT FERITS ELS VAN PORTAR AL CRAM  MOLTS 

DIES PER  

A CUIDAR-LOS. LA BALENA, LA TORTUGA I EL DOFÍ ES VAN FER MOLT 

AMICS AL CRAM I UN DIA ELS VAN TORNAR A LA PLATJA. 

 

ELS TRES AMICS VAN ANAR NEDANT PER SOTA EL MAR I ES VAN 

TROBAR A UN PEIX VOLADOR  I LI VAN PREGUNTAR SI TAMBÉ VOLIA 

SER EL SEU AMIC. 

 

I ELS 4 AMICS VAN CONTINUAR EL SEU VIATGE NEDANT MOLT AL FONS 

DEL MAR. ALLÀ, ES VAN TROBAR A UN PEIX LLANTERNA MOLT AMABLE 

QUE ELS VA IL·LUMINAR AMB LA SEVA LLUM. 

 

DESPRÉS EN UN  CORAL ES VAN TROBAR A UN PEIX PALLASSO QUE 

ELS VA DIR QUE HI HA UNA PART DEL MAR MOLT MOLT MOLT BRUTA. 

 

I ELS 5 AMICS VAN ANAR A BUSCAR L’AIGUA BRUTA I QUAN VAN 

ARRIBAR ES VAN TROBAR A UN POP I A UN CAVALLET DE MAR TOTS 

BRUTS DE PETROLI. 
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VAN CRIDAR AL PEIX ESPASA I AL TAURÓ MARTELL PER AJUDAR-LOS A 

NETEJAR L’AIGUA BRUTA. I EL CAVALLET DE MAR I EL POP ES VAN 

POSAR MOLT CONTENTS. 

 

UN SUBMARINISTA  VA VEURE COM HO NETEJAVEN I LI VA DIR A LA 

BALLARINA. 

LA BALLARINA ES VA ENAMORAR DEL SUBMARINISTA I ES VAN VOLER 

CASAR.  

EL SUBMARINISTA ES VA POSAR UN  TRATGE DE NUVI I LA BALLARINA 

DE NÚVIA I ES VAN FER UN PETÓ D’AMOR A LA BOCA. 

VA VENIR EL GUINARDOT A FER EL CASAMENT I TOTHOM VA ESTAR 

MOLT CONTENT. 

 

I AQUEST CONTE QUE LES LLÚDRIES ENS HEM INVENTAT JA S’HA 

ACABAT.  

 

P4 Llúdries 

Ha arribat la primavera!!!!  

Hi havia una vegada, en un lloc molt llunyà, un castell on hi vivia la fada Cora 

amb el seu amic que era la seva mascota, el llop Pep. Cada dia sortien a 

passejar i a fer un pipí a l’arbre de davant de la porta. 

Als dos els agradava molt sortir al gran jardí del castell perquè tenia unes flors 

que cantaven “Al·leluia”. 

Al castell hi havia un vigilant, era el drac Rac. Aquest anava vestit amb una 

corbata i una barretina i el coneixien a tot el poble. 

La fada Cora un dia va fer les maletes i va marxar amb avió cap a l’Àfrica, allà 

es va trobar amb els seus amics, la Paula i el Pau, que tenien de mascota una 

girafa i una zebra. Tots van anar a jugar al “escondite” a la casa de l’arbre i 

després es van banyar a la piscina de “lujo”. 

Al dia següent la fada Cora i els seus amics van visitar l’Àfrica, van veure 

acàcies, rius, animals i la sabana. 
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Per la sabana es van trobar un porquet que prenia el sol i els va demanar 

crema pel sol perquè feia molta calor. 

Després d’uns dies, la fada Cora va tornar al seu castell i es va trobar al jardí 

moltes papallones amb forma de cor i un arc de Sant Martí, llavors li va 

preguntar al drac Rac. 

 - Què ha passat?  

 - El drac Rac li va dir: Ha arribat la primavera!! 

La fada Cora, tota contenta, va decidir que faria una festa per a celebrar-ho. Va 

posar una pinyata, globus, serpentines,… De sobte van arribar els seus amics 

de l’Àfrica, la Paula i el Pau amb una mona de xocolata, vainilla, nata, 

maduixes, ous kínder, lacasitos i tres "pollitos". 

I, tots la primavera han celebrat 

i aquest conte s’ha acabat. 

 

P5 Girafes 

La història del tresor perdut  

HI HAVIA UNA VEGADA UN PIRATA QUE ES DEIA JORDI I ESTAVA EN UN 
VAIXELL A L'ILLA SICA. EL VAIXELL ERA GRAN I ESTAVA FET DE METALL. 
EL PIRATA ESTAVA BUSCANT UN TRESOR PERÒ ES VA POSAR A 
PLOURE. VAN VENIR DOS NENS I DUES NENES I LI VAN DONAR UN 
PARAIGÜES PERQUÈ NO ES MULLÉS. ELS NENS ES DEIEN ROC I PAULO 
I LES NENES ANABEL I MARTINA.  

DESPRÉS, VA VENIR EL JON, UN LLADRE DOLENT QUE VA INTENTAR 
ROBAR EL VAIXELL AMB UNA CORDA “ENGANXOSA” I LLARGA. VA 
ESTIRAR DE LA CORDA, ES VA “SOLTAR” I VA ANAR CAP A L’OCEÀ 
SALAT QUE ESTAVA MOLT LLUNY.  

AL CAP D’UNA ESTONA VA VENIR EL POLICIA SISCU I VA DIR: 

- EI! QUE AQUEST VAIXELL ÉS DEL MEU AMIC PIRATA.  

- NO! ÉS MEU I L’HE CONSTRUÏT JO - VA DIR EL LLADRE.   

- DEIXA’M MIRAR A BAIX DEL VAIXELL ON ESTAN ELS LLITS. M’HE 
TROBAT EL NOM DEL PIRATA - VA DIR EL POLICIA SISCU.  

EL POLICIA VA ANAR A L'ILLA, VA VEURE AL PIRATA I ALS NENS I NENES 
I ELS VA EXPLICAR TOTA LA HISTÒRIA. ELS NENS I NENES VAN DIR 
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COM ELS HAVIA ANAT I EL PIRATA VA DIR EL QUE HAVIA PASSAT. EL 
PIRATA ES VA DONAR LA VOLTA I EL LLADRE VA MARXAR.   

I ELS NENS I NENES LI VAN DONAR EL PARAIGÜES AL PIRATA PERÒ UN 
NEN I UNA NENA ES VAN PERDRE PER L'ILLA. ALESHORES, EL PIRATA 
ESTAVA MOLT TRIST PERQUÈ ELS HAVIA D’HAVER VIGILAT.  

ELS NENS I NENES EL VAN AJUDAR A BUSCAR ALS NENS I NENES 
PERDUTS A L'ILLA I ELS VAN TROBAR EN UN FORAT. EL PIRATA, DE 
SOBTE, VA MIRAR AL SEU DARRERA I HI HAVIA UN LLADRE, PERÒ EL 
LLADRE ES VA ESCAPAR I EL PIRATA EL VA BUSCAR AL VAIXELL.  

QUAN ES VA ADONAR QUE NO ESTAVA AL VAIXELL VA TRUCAR AL 
POLICIA SISCU. VAN ANAR PER L’AIGUA DE L’OCEÀ, EL VA AGAFAR I EL 
VAN POSAR A LA PRESÓ.  

LA PRESÓ ERA GRAN, QUADRADA I MOLT AVORRIDA PERQUÈ NO ES 
FEIA RES. EL LLADRE JON NOMÉS PODIA DORMIR I SEURE, PERÒ  
TENIA EL TRESOR I UN POLICIA HO VA VEURE. A DINS DEL TRESOR HI 
HAVIA MOLTES MONEDES I EL POLICIA VA DIR:  

- NO! ET TREC EL TRESOR!  

- JA NO SORTIRÉ MAI MÉS DE LA PRESÓ - VA DIR EL LLADRE. 

LLAVORS, EL POLICIA A DINS DE LA PRESÓ VA AGAFAR EL TRESOR I VA 
VEURE ALS NENS I NENES I VA TRUCAR A UN ALTRE POLICIA PERQUÈ 
VIGILÉS AL LLADRE QUE ESTAVA A LA PRESÓ. 

I EL LLADRE VA DIR: 

- VULL SORTIR DE LA PRESÓ! 

I EL POLICIA LI VA CONTESTAR: 

- NO POTS SORTIR! 

I EL LLADRE ES VA QUEDAR ALLÀ PER SEMPRE MÉS. 

I AMB EL LLADRE A LA PRESÓ TANCAT 

AQUEST CONTE JA S’HA ACABAT 

 

P-5 Zebres 
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Cicle Inicial 

El submarinista i la sirena 

Hi havia una vegada, un submarinista que buscava la seva amiga sirena, en 

perill, perquè hi havia uns taurons. El submarinista, que es deia Bernat, va anar 

a salvar-la. El mar era cobert de taurons i hi havia un tresor amagat dins d’una 

cova. 

 

El submarinista va anar a buscar el seu amic Neptú. Era el rei del mar i manava 

a tots els animals marins. La sirena estava en un vaixell pirata enfonsat. 

Els taurons van anar a buscar el submarinista però el Neptú tenia poders i va 

utilitzar els seus poders perquè es fessin tots amics. 

 

El submarinista va anar a buscar el tresor i el va trobar. Va anar a buscar la 

sirena i la va ajudar a sortir del vaixell enfonsat. I el Neptú se’n va anar al seu 

castell. 

 

I conte contat, ja s’ha acabat! 

Oriol C., Emma, Albert i Aina P. 
1r EPRI         

                         

Una expedició al bosc 

Hi havia una vegada, dos germans que van trobar ferotges animals. A l’Andrea 

no li feien por. Al Víctor li feien una mica de coseta... Perquè l’Andrea era 

valenta però el Víctor, no s’atrevia a passar per aquell camí del bosc. 

 

L’Andrea li va dir: 

- Som-hi, Víctor! Vinga! 

- Ara vaig! - li va dir el Víctor. 

- T’espero al final del bosc! 

I va marxar ella sola. L’Andrea va trobar les petjades dels animals ferotges i va 
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continuar i continuar pel camí del bosc, fins que es va trobar cara a cara amb 

els animals ferotges. Va haver de trobar una solució, va arribar a l’altre costat i 

continuà caminant. 

El Víctor va trobar un pont trencat i va recordar que tenia unes eines que el 

podien ajudar. Va agafar les eines i va arreglar el pont. Va continuar recte i va 

trobar l‘Andrea. 

 

I van tornar a casa i, aquest conte ja s’ha acabat! 

 

                Lucía G., Martí L., Lucía Q. i Adriana 
                                                                                                 1r EPRI         

La selva misteriosa i màgica 

Vet aquí que, una vegada, en una selva molt llunyana, hi havia una flor màgica i 

misteriosa. La Sofia i l’Eric van anar a buscar-la. 

 

El 4x4 els va portar a la selva. Van agafar la seva motxilla i van continuar a peu. 

Llavors l’Eric va trucar a la mare i li va dir que hi anessin. La Sara es va posar 

malalta. 

 

I llavors la família es va reunir i van trobar la flor màgica i misteriosa. La van fer 

servir per curar la bebè. 

 

                   Ari, Tanit, Alèxia, Laia M. i Roc 
                                                                                                  1r EPRI 

Una illa deserta 

-Terra a la vista!!! -diu l’Artur. 

Els dos fills, el Vidal i el Rodrigo estaven desesperats. Pensaven que farien una 

guerra gegant i moririen. Mentre l’oncle Pablo ajudava l’Artur, els dos fills 

s’amagaven. 

 

L’Artur va tirar l’ancla i van poder saltar a l’illa. Hi havia dinosaures i homes 
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prehistòrics. Els van ensenyar a caçar per alimentar-se i totes aquelles coses. 

El primer cop que van veure un dinosaure va ser el Sucumimus i el van veure 

pescant taurons prehistòrics. El segon dinosaure que van veure va ser el 

Tiranosaure Rex i el tercer l’Arqueòpterix. El van veure amb les cries. 

 

I van fer la guerra final contra els dinosaures. 

 

                      Esteban, Joel, Eric L. i Xavi 
                                                                                                1r EPRI 

  

El chimichurri se’n va a la terra 

Una vegada, fa milions d’anys, un extraterrestre que es deia Chumichurri vivia 

al seu planeta que estava en guerra. Es va anar a un altre planeta per no morir. 

Va anar a la Terra. 

Va arribar a la Terra i tots es van acostar i li van dir: 

- Qui són aquests, qui són aquests!!!! 

- Hola sóc extraterrestre i em dic Chumichurri -va dir ell. 

- Jo sóc la Tuci! -va dir una nena. 

A la Tuci se li van posar els ulls de cor i es va enamorar. I va dir: 

- Què guapo! Vols casar-te amb mi? 

El Chumichurri li va contestar: 

- No gràcies, ja tinc una novia! 

La Tuci va dir: 

- Així tindràs dues novies guapes! 

Després es va acostar un nen valent i guapo, que es deia Vici i va dir: 

- Eiiii! Que fas extraterrestre empaitant a aquesta nena tan guapa? 

- Jo no esteva empaitant a la Tuci! -va dir el Chumichurri. 

I es van fer amics i tots es van sentir molt bé. 

I catacrac-catacric, conte finit!!!!                                                        

                                                                       Àlex, Eric F., Xavier i José María 
                                                                                       1r EPRI 
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La princesa del castell 

Vet aquí una princesa carinyosa, guapa i amable que es deia Sara. Estava 

tancada a una torre del castell perquè havia fet un experiment que no és podia 

fer. 

El seu pare estava molt enfadat i la seva mare li portava menjar. 

Un dia va venir un cavaller i la va ajudar a sortir de la torre. El cavaller era 

amable i simpàtic, i junts van marxar a un palau. 

Els dos van tenir fills i un gos, però la princesa estava preocupada perquè 

trobava a faltar el seu pare i la seva mare i un dia els va anar a visitar. 

Van parlar i tots van estar contents i es van perdonar. 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos i aquest conte ja s’ha fos!!! 

 

                                                                      Ivet , Arnau Bat, Andrea  i Laia G. 
                                                                                            1r EPRI    

.  

Sirenes en perill 

Vet aquí una sirena que tenia el cabell llarg i les escates de colors i que feia 

dotze anys. 

El seu pare, el rei Neptú, li va regalar deu joies i estava molt content amb 

l’aniversari de la seva filla. 

Un dia, un lladre, li va robar les joies i la princesa es va sentir trista i enfadada. 

Va venir un bussejador, que es deia Èric, i la va ajudar a buscar les joies. 

Després l’Èric se’n va anar a viure a un altre país i a ajudar a altres. 

Un dia va venir un tauró que menjava sirenes i peixos i l’Èric els va salvar. 

Tots van estar feliços i molt alegres i il·lusionats. 

I conte contat, conte acabat! 

                                                                                   Yago , Marc , Nora  i Jana 
                                                                                                    1r EPRI 

. 
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Una princesa a la presó 

Fa molts i molts anys, hi havia una princesa que es deia Sara, tenia el cabell 

ros i vivia al fons del mar. El rei Neptú l’havia tancat a la presó. 

Un bussejador que es deia Martí va arribar nedant i va veure la princesa i es va 

enamorar. 

El Martí la va salvar i es van amagar perquè van sentir soroll. Era el rei Neptú 

que venia darrera. Van córrer i van marxar molt lluny i no van voler tornar. 

Van viure feliços perquè hi havia plantes i peixos molt bonics i de molts colors. 

I és un gos i és un gat i aquest conte s’ha acabat! 

 

                                                                     Alba , Aaron , Axel , Aina M. i Nahia 
                                                                                               1r EPRI    

L’aventura de la Lucía, la Lisi i l’Esteban 

- Ningú em trobarà en aquesta torre. Ajuda! Ajuda! 

La Lucía era una princesa presumida que estava atrapada a la torre d’un 

meravellós palau enmig d’un bosc encantat. 

El cavaller Esteban venia d’un poble i anava a caçar animals per al rei i la 

reina. I, quan va entrar al castell, va sentir: 

- Ajuda! Ajuda! 

L’Esteban va veure la princesa presumida a la torre de l’homenatge. El rei i 

la reina van tancar la porta amb clau. La van tancar perquè la princesa 

havia pegat al rei. 

L’Esteban la va intentar rescatar, però era tímid i poc hàbil. 

I la Lisi, que era una súper heroïna valenta, el va agafar de l’armadura i el 

va portar volant fins a la torre de l’homenatge. 

I tots tres van baixar de la torre de l’homenatge. La princesa va demanar 

perdó al rei. El rei va perdonar la princesa. I van muntar una festa! 

 

Lucía H., Yanni, Laia F., Júlia i  Oriol C. 
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Una illa deserta 

Hi havia una vegada una família rica. I, amb la guerra civil, van perdre els 

diners. Van anar a una illa deserta a buscar un tresor amagat a la sorra. 

Cada matí, recollien la llenya i, al migdia, pescaven per cuinar. Després, a la 

tarda, nedaven per divertir-se. Després, a la nit, buscaven un tresor perquè 

no els veiessin ni els animals, ni la gent. I sempre estaven contents! 

Quan estaven buscant el tresor, de sobte, va venir un porc senglar a atacar 

la família. Van anar-se’n corrents. Després, van sentir un tro i van córrer 

més de pressa; després van veure un volcà que explotava. Van córrer més 

ràpidament. Cames ajudeu-me! Van anar a casa, van tancar la porta i es 

van ficar al llit. 

I, a l’endemà, es van despertar i van sortir de la seva casa a buscar aigua 

potable. 

De sobte, van veure que on estava l’aigua potable, estava el tresor. 

I van tornar a ser rics. 

Martí L., Ignacio, Clara i Arnau Bar. 
                                                                                     1r EPRI    

La flor màgica 

L’Èric, que pensa en els altres, està buscant una flor que cura malalties a 

una selva ombrívola, fosca i perillosa. 

L’Èric explorava la selva. De sobte, es va trobar un pont trencat. Va veure 

un tronc una mica talat, però va caure a una branca i va trobar una taràntula 

Goliat. La taràntula Goliat li va fer unes ratlles a la vamba: era un senyal. Va 

investigar la ratlla i va descobrir que els animals estaven en perill perquè els 

homes els estaven atacant. 

L’Èric estava descansant en una arrel d’un arbre. 

Va veure una flor molt estranya a l’arrel que va curar els animals: 

l’anaconda, el jaguar i el caiman. 

I tots van viure lliures en plena natura. 

Fi. 

Héctor, Leo, Tim i Míriam 
                                                                                           1r EPRI                                                                                                    
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Els extraterrestres ja estan aquí 

Hi havia una vegada un ovni que va aterrar al centre d’un parc. L’Àlex i la 

Sofia són valents i audaços i estaven jugant al parc. El Manolo estava 

preocupat perquè pensava que els extraterrestres venien a destruir la ciutat. 

Un extraterrestre va destruir el planeta dels extraterrestres. Van anar al 

planeta dels humans. 

Els extraterrestres i les persones van menjar junts i feliços. 

 

Lucía A., Ares, Martina, Álvaro i Adrià                                                                                                                                                                                               
                                                                                      1r EPRI 
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Aventures amb branques 
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Júlia Garcia i Roger Pascual. 2n EPRI.  
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L’aventura al Pol Nord 
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Sara Elkadaui i Jana Espina. 2n EPRI 
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Les detectius 

 

 



 30 

 

Nora Garcia i Ainhoa Pérez. 2n EPRI 
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Nora Garcia i Ainhoa Pérez. 2n EPRI 
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Cicle Mitjà 

Dins d’un conte 

Hi havia una vegada una nena que es deia Amelia. L’Amelia vivia en una ciutat 

que es deia Melit. A l’Amelia li agradava molt llegir i cada diumenge anava a la 

biblioteca. L’Amelia es llegia contes de tots tipus, de comèdia, d’amor, de terror, 

però els contes que més li agradaven eren de fantasia, li encantaven. De fet, 

aquests últims dies s’estava llegint en Hansel i Grettel, La Caputxeta vermella i 

Els tres porquets.  

Tot i això, l’Amelia ja s’havia cansat una mica de llegir sempre els mateixos 

llibres. Ella volia llegir-se un llibre que fos meravellós, fantàstic i sorprenent. Per 

aquest motiu, va decidir anar a la biblioteca amb la seva mare. A la biblioteca 

es va trobar mil milions de llibres, però no trobava cap que li agradés. Va estar 

passejant-se per tots els prestatges però al prestatge número tres va veure un 

títol que li va fer curiositat. Aquell títol era: El gat amb botes! Li va fer molta 

gràcia i va pensar que un gat mai podia portar botes. La seva mare li va insistir 

que se’l llegís si li cridava l’atenció. L’Amelia va estar d’acord i va obrir el llibre. 

Va veure que aquell conte estava fet per a ella però va notar un calfred al cos. 

De sobte, va començar a cridar i tot d’una va aparèixer en un lloc que no era la 

biblioteca. No li semblava molt familiar aquell lloc. Aquell era el mateix paisatge 

que el del conte de El gat amb botes. En aquell moment l’Amelia es va sentir 

molt feliç. 

-Ajuda, ajuda. Si us plau, ajudeu-me- va sentir d’una veu que venia de lluny. 

L’Amelia va donar unes passes endavant per veure d’on venia aquella veu. 

Era en Josep, que apareixia en el conte del gat. L’Amelia ràpidament li va 

donar la seva roba de recanvi que portava sempre a sobre perquè la que 

portava el Josep estava mullada. En aquell moment va veure el gat amb botes. 

-És vostè… sss… senyor Botes… vull dir… senyor Gat amb Botes- va dir 

l’Amelia al gat amb veu tremolosa. 

-Sí, sóc jo- va contestar el gat. 

L’Amelia feia una estona que havia vist el castell del ogre amb una part de color 

negre i va aprofitar que va veure el gat per preguntar-li. 
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Així doncs, el gat li va contestar i li va explicar a l’Amelia el que haviat fet el 

Vertrac. 

-Amelia, en Vertrac ha fet que tots els personatges abandonin les seves cases i 

contes- va explicar el gat. 

En aquell moment, l’Amelia va recordar que quan va entrar al conte portava un 

pot negre a la mà i no sabia on l’havia deixat. Li va saber greu que per culpa 

seva hagués passat tot allò i li va dir al gat. 

-He d’aturar en Vertrtac ara mateix. 

El poble i el gat amb botes la van escoltar i llavors li van donar un objecte. 

L’objecte era l’anomenada poció Vertracatac. Aquella poció, segons deien, 

detenia en Vertrac i a tota la família Vertrac.  

Al cap d’una estona buscant pistes va veure un paper enganxat a un arbust. Al 

paper posava.  

-”Si als cocodrils vols detenir, menjar hauràs de tenir”. 

A l’Amelia se li va ocórrer que si els donava carn potser es distreien i podia 

aturar a en Vertrac.  

Així doncs, al costat d’un arbre, l’Amelia es va disfressar de mare cocodril i va 

dir. 

-A dinar , a dinar! 

Tots els cocodrils van anar a menjar i van deixar en Vertrac sol. Era la seva 

oportunitat, l’Amelia va anar corrents enfront d’en Vertrac i li va llançar tota la 

poció al cos. En aquell moment en Vertrac es va tenyir de color groc. Ja no era 

negre ni mal carat, de cop i volta va passar a ser tendre i amable. Tots els 

personatges van poder recuperar els seus contes, cases i pobles. 

Els personatges dels contes per agrair-li a l’Amelia van quedar per dir-li. 

MOLTES GRÀCIES AMELIA! 

Ella els va contestar que es cuidessin i que se’ls estimava molt. Des de llavors, 

a l’Amelia li agrada molt més llegir i cada vegada que va a la biblioteca no 

dubte en llegir-se El gat amb botes. 

Conte contat l’Amelia ha defensat el conte del gat.  

 

Sara Riera. 3r EPRI 
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El Paco un amic de quatre potes 

Hola em dic Lia, tinc 9 anys i vaig a tercer a l’Escola Guinardó. La meva mare 

es diu Magda i el meu pare es diu Albert. Tenim un gat que es diu Paco i el seu 

amic es diu Lolo, també és un gat. Aquesta història que us explicaré passa a 

Barcelona al carrer Espronceda. A mi, la Lia, m’agraden molt els gats i l’Albert 

treballava a una empresa que es diu Progat i hi havia molts gats al pis de dalt 

però va deixar aquell treball i se’n va anar a treballar a un altra lloc. La meva 

mare, la Magda, treballa en una guarderia que es diu Petit Tresor. El Paco i el 

Lolo són súper amics i els encanta jugar junts, de fet, més que amics són 

germans. 

Jo estava jugant i vaig baixar les escales i el pare va agafat el Paco a coll i just 

el Paco va començar a xisclar. El Paco es va fer mal a la pota. La meva mare, 

la Magda, va posar el sorral pel Paco al menjador perquè li costava pujar les 

escales sol fins al seu lloc de descans.  

Així doncs, vam anar a dinar a un restaurant que es diu Racó. El Paco estava 

sol a casa per descansar tranquil. Aleshores pensàvem que el Paco estaria bé 

quan arribéssim però no estava gaire bé, li feia molt mal la pota.  

Aleshores, la mare i el pare van portar el Paco al veterinari i li van fer una 

ecografia i tenia un embalum a la cama. Llavors, quan van tornar a casa jo, 

estava al sofà i li vaig dir a la mare. 

-Mare, el Paco com està? Diguem que està bé!- amb veu espantada. 

-Lia, el Paco està al veterinari perquè està molt malalt- em va contestar la 

mare. 

La Lia es va posar a plorar perquè s’estimava molt al Paco. 

En aquell moment la Magda va rebre una trucada, quan va penjar el telèfon, 

amb els ulls plorosos es va apropar i em va dir. 

-El Paco està al cel i sempre estarà amb nosaltres. 

Història explicada, història acabada. 

Lia Soler. 3r EPRI 
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La por de casa 

Hi havia una vegada una nena que vivia en una casa moníssima però anava a 

una escola súper dirigida. Ella era la Clara i estava molt alegre sempre. Tot i 

això, tenia una família horrorosa perquè… Un dia li va dir la mare. 

-Clara, fes la maleta que ens canviem de casa. 

La Clara va contestar entre llàgrimes i va dir. 

-Per què? 

Tot i això, la mare no li va fer cas, només li va dir que fes la maleta. 

Quan van arribar a la nova casa la Clara va trucar a la seva amiga Ariadna i li 

va dir que l’havien canviat de casa i d’escola. L’Ariadna es va estranyar 

moltíssim. 

Al principi la nova casa era normal, però quan se’n va anar a dormir va sentir 

una veu molt fluixeta que deia: 

-Clara, Clara, desperta Clara! 

Es va despertar i va anar al passadís i resulta que el passadís havia canviat de 

forma. La Clara que era valenta i no era una nena amb por va trucar 

ràpidament a l’Ariadna i li va dir. 

-Vine, que la meva casa està encantada! 

Llavors l’Ariadna va arribar a casa de la Clara i va dir. 

-Quina casa més estranya. 

Llavors es va quedar a sopar per estar amb la Clara i quan van acabar de 

sopar li va dir l’Ariadna. 

-Si vols demà et vinc a buscar i et porto a casa meva a dormir. 

La Clara estava encantada de poder estar amb una amiga per dos dies. Al cap 

de dos dies va tornar a la casa encantada i quan va obrir la porta era com si no 

hagués passat res, la casa no estava encantada. La Clara va fer un bot 

d’alegria i per sempre més va ser feliç. 

Alba Sobrepere. 3r EPRI 
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Una història més 

 

Fa 29 anys, al 1990 hi havia una nena que es deia Clàudia i volia sortir al conte 

de Nenes Rebels amb l’ajuda de la seva millor amiga Jana i la seva amiga 

Pauleta.  

La Clàudia estava fent la seva vida més interessant . La Jana i ella eren molt 

amigues i la Pauleta tenia molta enveja . Un any després va patir una ansietat, 

li va costar molt superar-la però amb l’ajuda de la seva família i les seves 

amigues la va superar. Va ser seleccionada perquè la seva historia sortís a 

Contes per a Nenes Rebels. 

El pare de la Pauleta, era hacker bo, però a vegades no feia el més correcte. 

La Pauleta el va convèncer perquè esborrés els arxius perquè sabia que la 

Clàudia guanyaria i sortiria al conte.  

Quan van dir la guanyadora, van dir a la Pauleta i tots es van quedar amb la 

boca oberta. La Clàudia es va sorprendre molt i va estar investigant.  

Va obrir l’ordinador del escriptor del conte, va entrar a les càmeres i va veure el 

vídeo de la nit i efectivament va ser la Pauleta la que va esborrar els arxius. 

Després va pensar com podia tornar a recuperar-los, va estar pensant hores i 

hores fins que va trobar la solució. Tornaria a escriure una altra vegada la seva 

historia.  

Mai es va rendir. Li va tornar a ensenyar a l’escriptor del Conte per a Nenes 

Rebels i va treure a la Pauleta del conte per posar-la a ella. La Pauleta va 

demanar disculpes i aleshores la Clàudia la va perdonar. Va convèncer a 

l’escriptor del conte que enlloc que posés només a una les afegís a les dues, 

perquè les dues històries eren molt interessants.  

Al final a l’escriptor del conte li va agradar tant la seva historia, que també la va 

posar al conte per estimar-se millor. La seva frase diu:  

‘’ Sempre hem de lluitar per el nostre somni. Costi el que costi!” 

 

Clàudia Alarcón. 4t EPRI 
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Un Sant Jordi diferent 

Fa molts anys, al segle III va passar la llegenda de Sant Jordi. Ara pensareu 

que explicaré aquesta història, doncs no. Ha passat diferent, us la explicaré! 

Cada dia baixava un drac amb una gana terrible i es menjava el que trobava: 

porcs, gallines, ovelles, gats, etc.  

La jutgessa Maria a exclamar:  

- Ja està bé, portem un mes així, tinc una idea! Farem un sorteig i a la persona 

que li toqui anirà a la cova del drac. El drac es menjarà a qui li toqui, així no ens 

molestarà més! 

Va arribar el gran dia del sorteig. El rei Pau va treure un paper on hi deia el 

nom de la princesa Laia! La Laia estava a casa seva plorant i preguntant-se 

perquè li havia tocat a ella. 

El dia va arribar i la princesa Laia estava morta de por! El drac va obrir la boca i 

Sant Jordi va arribar. Però anava amb cadira de rodes. Sant Jordi i la princesa 

Laia es van enamorar.  

La gent deia: - Ets dèbil, no podràs! 

Sant Jordi va agafar l’espasa i en menys d’un minut estava mort.  

Sant Jordi i la princesa Laia van anar a un jardí de flors. Sant Jordi de la sang 

del drac va treure una rosa i li va dir a la princesa Laia: - T’estimo. 

Sant Jordi i la princesa Laia van anar a una botiga a comprar una samarreta de 

Sant Jordi i van viure feliços per sempre.  

Aquest conte explica que és igual si ets gras, alt, prim i baix, l’important no és lo 

de fora perquè a dins hi ha un gran cor.  

 

Noa Cabeza. 4t EPRI 
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Vull ser lliure 

En una illa desconeguda hi vivien dos senyors que es volien aparellar. Un dia la policia 

va anar de part del rei a casa seva i els hi va donar una carta que deia:  Hola, sóc el 

rei, m’ha dit un ocellet que et vols aparellar amb un altre noi i això és intolerable. Et 

prohibeixo que et puguis aparellar amb ell.  

Quan el senyor acaba de llegir la carta s’emprenya molt, aleshores li ve una idea al 

cap. M’aparellaré sense que ningú ho sàpiga.  

- Hola com et va? Acabo de rebre una carta del rei que diu que ens prohibeix 

que ens aparellem. Aleshores he tingut una idea. Ens podem aparellar sense 

que ningú ho sàpiga. D’acord? 

- D’acord. – va respondre.  

- Demà vine a casa meva que ens aparellarem.  

L’endemà.. 

- Hola, sóc el Pep. 

- Hola Pep. – va respondre en Marc.  

En aquell precís moment va entrar la policia a casa del Marc.  

- Ara si que us he enxampat! Directes cap a la presó! – va dir un policia.  

En Pep i en Marc miren a la porta on estava el rei que li diu:  

- Agafeu-los! Els portem amb el cotxe de policia cap a la presó. 

Un mes, dos mesos, tres mesos, 4 mesos, 1 any... La gent ja estava farta que 

estiguessin a la presó. La gent s’està començant a cabrejar. La gent està tant 

enfadada que comencen a fer manifestacions contra el rei:  

- FORA REI, FORA EL REI! 

El rei estava tant enfadat que al final ja estava cansat i els acaba treient de la presó.  

En Marc i en Pep ja tornen amb la seva família. Uns dies després monten un escenari 

a la Plaça de la Illa i quan ja havien acabat de muntar-ho tot en Marc i en Pep pugen i 

diuen:  

- Som lliures de ser com volem ser!!!!! 

Aquella nit va ser la millor del món i des d’aquell dia els nois es poden aparellar 

amb els nois i les noies amb les noies.  

Conte contat, conte acabat. Aquell dia, sempre serà recordat! 

Èric Olivares. 4t EPRI 
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Cicle Superior 

La mirada 

-A35 et necessitem al port de los Àngeles. 

-Rebut! Ara mateix estic entrant. 

-Repeteixo! A35! et necessitem,estant entrant. 

-Ja soc aquí. 

-Ja era hora George. Aquests negres estan intentant entrar. 

-Amb mi aquí, no! 

Als 5 minuts ja havíem escalfat a tots els immigrants.Els desgraciats aquells no 

van tenir més remei que marxar per potes al barco a un altre país a veure si els 

rebien millor. Però recordo que no tots van marxar,allà enmig només quedava 

una nena petita. Aparentava tenir prop de 5 anys.La vam escalfar tant que no 

s´aguantava dempeus. Féssim el que féssim ella no es movia. Em van 

encarregar que la matés perquè era el policia més experimentat del moment. 

Jo estava molt decidit perquè ja havia matat a unes quantes persones 

anteriorment.Quan tots els meus companys se’n van anar per no presenciar els 

actes vaig agafar l’escopeta i de sobte aquella nena, tan sols amb una 

mirada,va fer canviar els meus pensaments. Va ser com si la seva mirada 

atravessés el meu cap,entrés als meus pensaments i em controlés. Jo no vaig 

poder disparar,no em veia amb cor de fer-ho. Vaig aprofitar que no hi havia 

ningú,vaig disparar al cel i em vaig endur a aquella nena.Encara no estava 

segur del que feia però dins meu alguna cosa m’estava dient que no la 

matés.Vaig decidir endur-me-la però la pregunta era: a on? Encara no ho 

sabia,vaig agafar a aquella nena de la mà i vam arrencar a córrer sense 

destí.Quan ja havíem corregut uns quants quilòmetres, vaig decidir portar-la a 

casa meva. Jo era solter i no entenia de nens petits. Ella no va parlar en tot el 

camí. Anava preguntant-li coses com ara com es deia, si tenia germans o què li 

agradava. Eren preguntes sense respostes. A l’arribar a casa ella es va 

espantar no sé per què però,en fi, si li preguntava no em responia. Ja era de nit 

i jo normalment sopava un entrepà i prou. A la nevera no tenia res més que 

pernil,formatge i fuet i al rebost tenia llesques de pa. No vaig tenir més remei 
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que preparar un entrepà. Mentre jo preparava el menjar ella estava amagada 

sota la taula tremolant,no sé per què. Mentrestant jo no deixava de rumiar el 

que acabava de fer.Vaig acostar-me poc a poc per donar-li el sopar. Al cap d’un 

minut ja l’havia devorat sencer. Al acabar de sopar em va fer com una mena de 

reverència i jo vaig esclatar a riure.Seguidament ella també es va posar a 

riure.Com ja he dit jo sóc un home solitari i no tenia cap joguina ni tampoc cap 

canal de televisió infantil instal.lat. Aleshores vaig decidir posar-li un 

documental sobre els animals. La nena,quan vaig encendre el televisor,es va 

espantar però al cap d’uns minuts es va anar acostumant. Finalment va seure 

al sofà i va començar a badallar. Es va estirar a sobre meu i es va clapar. Jo 

aquella nit no vaig poder dormir amb tot el que havia passat:traicionar el cos 

policial,fugir amb una nena que ni tan sols és meva,però sobretot canviar els 

meus pensaments molt radicalment i ni sabia per què.Després d’estar una 

estona pensant vaig arribar a una conclusió:la culpable de tot era aquella nena 

per fer-me veure que la violencia no condueix enlloc i que de vegades algú t’ha 

de fer veure el que estàs fent i el mal que estàs causant. Per això li dono les 

gràcies perquè sense fer res m’ha canviat molt. Després d’això em vaig quedar 

tranquil i vaig poder dormir.  

Algú m’estava donant cops a la cara perquè em despertés. Vaig obrir els ulls i 

...era la nena! Vaig veure que ja era de dia i em vaig aixecar.Vaig anar a la 

cuina a preparar-me un cafè i una ensaïmada com cada dia i li vaig donar una a 

la nena. Va fer la mateixa reverència que la nit anterior. Jo vaig beure’m el 

cafè,vaig enretirar la tassa i em va quedar el típic bigoti que et deixa quan te´l 

beus. La nena va començar a riure i tot seguit va comentar: 

-Quina gràcia que fas! - Jo me la vaig quedar mirant sense saber a què es 

referia però ara no m’importava,havia parlat! Mentre reia se m’il.luminava la 

cara.Per fi estava rient després d’uns anys de tristesa. 

 Ara ja no podia treballar de policia perquè  em posarien a la presó per rescatar 

a una nena de la mort. Llavors vaig preguntar a la nena… 

-Anem a passar-nos -ho bé?-I ella em va respondre… 

-síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Ara ja han passat tres mesos i me l’estimo com si fos la meva filla.Vaig trobar 

una feina de mecànic però la policia em va enxampar.Van fer un judici i 

òbviament vaig perdre perquè la societat d’avui en dia no se n’adona del que 
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està fent i el mal que està causant. Em van sentenciar a 10 anys de presó. Pel 

que fa la nena,se la va quedar un bon amic que vaig conèixer quan treballava 

al mecànic.Ara em veuen només 2 hores al mes.Estic orgullós d’haver defensat 

la meva ideologia fins al final i d’anar a la presó per aquella bona gent que m’ha 

donat la felicitat. 

                                                                                                          Joana Reguera. 5è EPRI                                                                                                   

                              

Record d’un dia a la platja 

La sorra entre els dits ,calenta i humida que s´esmuny granet a granet mentres 

em fa pessigolletes. Passes més endavant, em topo amb una estrella de mar seca i 

esquinçada, que amb el pas del temps el sol ja s’havia cruspit aquell vermell de poma 

agre . 

Els crits dels nens ressonaven als meus timpans i repicaven com dos tombs sorollosos 

que amb l'eco de dues muntanyes em  provocaven mal de cap. Llavors sentí un 

calfred que s’extengué per tot el cos i em glaçà la sang. 

Eren les gavines,que es barallaven per petites molles de pa que queien dels entrepans 

de la gentada que hi havia a la platja. Llavors em vaig sentir molt més alleugerit. 

Em vaig aixecar i em vaig abalançar a la vora del mar, però quan vaig veure el  

panorama em donaren ganes de fugir. Hi havien restes de closques de les pipes i 

bosses de plàstic atrotinades. Vaig córrer cap a la meva tovallola i em vaig deixar 

caure, mentrestant observava els nens que feien bagenades i bestieses. Cansat de 

tant de rebombori, vaig agafar el meu llibre, i llavors em submergí en un mar de poesia 

i literatura fantàstica, fins que un objecte de forma esfèrica, tou i dur a la vegada,  

m’impactà de forma sobtada al mig del cap i em deixà la vista ennuvolada. Vaig 

recolocar-me les ulleres i vaig intentar tornar a endinsar-me en la lectura inútilment. 

Passava l'estona i vaig sentir com la parpella esquerra se’m començava a tancar i em 

demanava que ja era l'hora de recollir. 

Vaig aplegar les coses dins la bossa i me’n vaig anar. 

 

                                                               Íngrid Barrios. 5è EPRI                                                         
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La porta tancada 

Si hi ha una cosa en aquest món que detesto són les portes tancades i si això li 

afegeixo la foscor, ja tinc la meva máxima por… 

Jo estava molt contenta, emocionada, feliç i  fins i tot boja d’alegria perquè la 

mare m’havia promès unes vacances juntes que no oblidaríem mai. La meva 

imaginació ja començava a volar: anirem a Nova York? a Sidney? un safari per 

l'Àfrica?. Segur que és un viatge al·lucinant, perquè he vist a la mare dedicar-hi 

moltes hores a l’ordinador. Segur que estava planificant unes vacances 

inoblidables. 

Els dies anaven passant, ja quedava menys per les vacances.Jo li preguntava 

a la mare on anirìem i ella sempre em responia el mateix. 

-Sorpresa!!! 

Va arribar l'últim dia de cole i jo seguia sense saber on anirìem, va ser un dia 

rar, entre alegre i trist. Alegre perquè no m'hauré de llevar-me d’hora i trist 

perquè trobaré molt a faltar els meus amics i amigues. 

Per fi va arribar el gran dia: maleta preparada, motxilla amb totes les meves 

coses personals i sobretot el meu nino preferit, que m’acompanya a tot arreu. 

És un nino que el tinc des del primer dia que vaig néixer i des d’aquell moment 

som inseparables, és el Mister Ganxito. 

Tot estava preparat, la mare i jo ja havíem pujat el cotxe….i jo seguia sense 

saber quin era el destí. La mare va engegar el cotxe. Jo estava molt feliç.L’idea 

de pujar a l'avió i arribar a un lloc llunyà i desconegut m’emocionava molt. 

Després d’una bona estona al cotxe, deixàvem enrere la nostra ciutat, alguna 

cosa estava fallant, -On és l’aeroport???-vaig preguntar.La mare em va dir que 

allà on anàvem no calia anar amb avió, que el viatge el faríem amb cotxe. Va 

arribar la meva primera decepció. 

Vam fer tot el viatge callades. Bé, jo sola, perquè la mare no va deixar de 

cantar tota l’estona cançons de les que ella anomena dels “vuitanta”. La veritat 

és que feia molt de temps que no la veia així, tant feliç. 

Després d’unes quantes hores de cotxe, de carreteres plenes de corbes, 

passant per pobles, muntanyes, prats, semblava que anàvem a la fi del món. 

De cop la carretera es va fer estreta, no es veia res perquè a banda i banda hi 
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havia molts arbres i molta vegetació i al final de tot va aparèixer de sobte una 

enorme casa. 

La mare em va dir:  

- És aquí on passarem les nostres vacances.  

- En serio???? - Li vaig dir 

La segona gran decepció, no m’ho podia creure, una casa enmig del no res. Jo 

estava a punt de desmaiar-me. 

Vaig baixar del cotxe mentre la meva mare em començava a explicar que ella 

quan era petita passava aquí els estius amb els seus pares i germans. Que va 

ser l'època més feliç de la seva vida i que aquell lloc i aquella casa estava 

plena de records on havia viscut moments inoblidables de la seva vida....jo casi 

ni escoltava les seves paraules, estava en xoc.... 

Un cop descarregat el cotxe i entrat a la casa vaig veure que no estava tan 

malament com semblava per fora. Per dintre estava ben cuidada,  però el que 

sí que tenia era una gran quantitat de portes tancades. Era una casa de dues 

plantes, a baix estava el menjador junt amb la cuina, una biblioteca i un lavabo. 

Al pis superior set habitacions i dos lavabos. 

La meva mare va començar primer a obrir totes les finestres i em va ensenyar 

quina seria la meva habitació, que era la seva quan era petita. Ella es posaria a 

la dels meus avis. Fantàstic! una a cada punta, la tercera decepció, no em feia 

gens de gràcia estar tan allunyada de la mare. 

Vaig agafar la meva maleta i la meva motxilla i la vaig portar a la meva 

habitació, la mare em va dir que primer endrecés la roba, després dinaríem i 

començaríem la gran aventura d’estiu. 

El primer que vaig fer va ser treure al meu peluix Ganxito, perquè em semblava 

que serà l’única companyia que tindria en els propers dies...... 

Bé, tot endreçat, vaig sortir de la meva habitació per anar a buscar a la mare i 

dinar, perquè ja començava a tenir una mica de gana. 

Vaig baixar les escales i esperava trobar-me a la mare a la cuina i no hi 

era....Vaig començar a cridar-la però no em responia. Potser estaria a la seva 

habitació?. Vaig pujar i obrir la porta de la seva habitació, estava tancada? 

Perquè costava molt obrir-la, però finalment amb una mica de força vaig poder 

entrar. He de confessar que vaig sentir por d’estar sola, perquè ella no estava. 

La finestra estava tancada, era una mica estrany perquè el primer que va fer la 
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mare va ser obrir totes les finestres, però aquesta estava tancada. L’habitació 

estava fosca i vaig sentir un soroll, semblava que venia de sota el llit. No pot 

ser, jo cada vegada tenia més por....vaig respirar profundament i pensar que 

potser era imaginació meva. Vaig tornar a escoltar el soroll i volia córrer per 

sortir d’allà, però estava com una estàtua, no em podia bellugar. I el soroll es va 

tornar a repetir, així que vaig començar a córrer però en direcció contrària a la 

porta. No sé amb què vaig ensopegar i vaig caure al costat del llit. Vaig obrir els 

ulls i sota el llit vaig veure alguna cosa que es movia. El meu cor estava a punt 

d’explotar de la por que tenia, però crec que la “cosa” que estava a sota del llit 

tenia més por que jo. I em va dir: 

 - Siusplau no em facis mal. - Jo no em podia creure el que estava passant. 

Sota el llit hi havia un monstre que em deia que no li fes mal. No havia de ser al 

revés? A mi que em fan por tots els monstres del món. Li vaig dir que no 

tingués por que jo no li faria res. Ells ulls que vaig veure a poc a poc van sortir 

de sota al llit i es va convertir en un petit monstre de color blau amb uns ulls 

molt grans. Em va dir que des de feia uns anys vivia en aquesta casa, perquè 

ningú venia i que ell era un monstre i que li feien por tots els nens i les nenes i 

que per això estava amagat. Jo no m’ho podia creure, és igual que jo, també 

tinc por dels monstres  i vaig començar a riure i no se 

perquè ell també. Vem decidir des d’ aquell moment que seriem amics, i  que 

no ens faríem por i també que seria el nostre secret. 

Vaig escoltar una altra veu, però aquesta era la de la meva mare, li vaig fer un 

petó al monstre i vaig córrer a buscar-la. El dinar ja estava preparat, era el meu 

menjar preferit i també li vaig fer un petó a la mare. 

Després de dinar la mare em va dir que em posés el banyador i em va portar a 

passejar i vam arribar a un  riu. Ens vam banyar juntes, l’aigua estava molt 

freda però ens ho vam passar molt bé, perquè jo mai m’havia banyat a cap. 

S’estava fent fosc i vam marxar cap a la casa. La mare em va dir que anés cap 

a la dutxa que ella havia d’anar a buscar un enciam a un hort a prop de la casa. 

I jo a quin lavabo m’havia de dutxar? Vaig decidir anar al que està al costat de 

la biblioteca. La porta estava tancada i també em va costar una mica obrir-la. 

Vaig pensar que era perquè fa molt de temps que ningú ve aquí. Al lavabo hi 

havia un armari molt vell i vaig pensar que les tovalloles estarien dintre, però 

era impossible obrir-lo. Després de tirar del pany amb totes les meves forces 
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l’armari es va obrir i va sortir disparat un petit llop. Tots dos ens vam donar un 

cop i vam començar a cridar, jo no sé qui dels dos tenia més por. El llop em va 

mirar i va començar a plorar i em va dir que no el portés al bosc perquè li feien 

por tots els animals. Jo li vaig dir que a mi també em feien por alguns animals i 

vam decidir que des d’aquell moment seríem amics, i  que no ens faríem por i 

també que seria el nostre secret. 

Quan vaig sortir de la dutxa, la mare estava rentant l’enciam i em va dir que ara 

ella s’anava a dutxar i que jo parés la taula del sopar. I com feia molta calor, 

millor que sortíssim fora a la terrassa de la part del darrera de la casa. Jo ja 

tenia prou amb un monstre sota un llit i un llop a un armari, anar darrere de la 

casa em feia molta por perquè estava molt fosc.Vaig anar a buscar al meu  

nino, el Ganxito, i junts vam poder parar la taula. Només ens faltava portar 

l’aigua quan de sobte va començar a ploure i els trons i els llamps cada vegada 

eren més forts i el Ganxito em va parlar i em va dir que tenia molta por als trons 

i als llamps i que siusplau no el deixés sol.  El vaig abraçar amb totes les 

meves forces perquè ell sempre havia estat al meu costat quan jo el 

necessitava. Al poc temps la tempesta va acabar i vam decidir que mai ens 

separaríem i també que seria el nostre secret. 

La mare va venir corrents per si m’havia mullat i li vaig dir que no m’importava 

perquè feia molta calor. 

Vam sopar i xerrar del que faríem els propers dies, però jo no podia concentrar-

me en el que em deia per tot el que m’havia passat. 

Començava a tenir son i la mare continuava parlant, masses decepcions, pors i 

emocions. Poc a poc els meus ulls s’anaven tancant i la mare em va agafar junt 

amb el meu nino Ganxito i em va portar al llit. 

Necessitava dormir i pensar que tot havia estat un somni. Un cop al llit em 

sentia tranquil·la junt al Ganxito. Però als pocs minuts un ratpenat xocava amb 

el vidre de la meva finestra. Em vaig aixecar i vaig obrir la finestra, el ratpenat 

va entrar a la meva habitació i es va convertir en un vampir, vaig pensar que 

era la meva fi, que ara em xuclaria tota la meva sang i que jo també em 

convertiria en una vampiresa. Però no! el vampir va començar a donar voltes i 

voltes i finalment va començar a plorar. Li vaig preguntar per què plorava i em 

va dir perquè no trobava per enlloc llimonada. Que ell era un vampir però que 

no li agradava la sang, només li agradava la llimonada. I que no volia que la 
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seva espècie s’enterés que no podía xuclar sang...jo el vaig entendre 

perfectament,  perquè a mi tampoc m’agrada gens la verdura, prefereixo la 

sopa. Vam anar junts a la cuina i li vaig donar la llimonada que hi havia a la 

nevera. I també li vaig prometre que seria el nostre secret. 

Ja de nou a la meva habitació, vaig veure que la porta de l’habitació de la mare 

no estava tancada i que ella dormia profundament. 

Em vaig ficar al meu llit i ja no em sentia decepcionada i tampoc tenia cap por, 

només tenia secrets. 

Els següents dies de les meves vacances van ser els més feliços i inoblidables 

de la meva vida. Ja un cop sense pors, els meus nous amics, la mare i jo vam 

poder gaudir de les vacances perfectament. 

                                        

Andrea González. 5è EPRI 

 

Un escrit d’un escriptor 

Miro la pantalla del despertador per últim cop abans de tapar-me fins al nas i 

deixar fluir els records del dia d’avui. Pot ser que amb aquesta frase us penseu 

que sóc un infant, però només sóc un pobre escriptor que no troba la seva 

inspiració. I si us he de ser franc, no és que sigui gaire bo, és més, la majoria 

d’escrits que he fet s’han quedat al fons del calaix de l’escriptori amb els meus 

antics textos escolars. Pràcticament tots, sí, però no el text del qual us vull 

parlar. 

  

Aquest matí, de seguida que m’he llevat, m’he dirigit a la fleca on acostumo a 

prendre el cafè matiner i el croissant de xocolata, i avui a revisar-me un escrit 

que he de presentar demà passat a l’editorial.  

A mig glop de cafè ha estat quan me n'he adonat que feia més de 5 minuts que 

un home amb aparença cansada i la barba mal afaitada llegia el meu futur llibre 

per sobre de les meves espatlles. No us imagineu pas l’ensurt que m’he endut 

al veure aquest espècimen a pocs centímetres del meu clatell, i no només això, 

sinó que de l’espant que això m’ha causat li he tombat el got de te a terra. 
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Al cap d’una estona, un cop ja recollits els trossos de vidre i el terra net de te, 

s’ha disposat a comunicar-me el seu nom i a explicar-me que volia de mi. Si us 

he de ser sincer, m’he sorprès bastant al sentir que era el senyor Galach, 

director de l’editorial Revòlver, una empresa bastant coneguda en el món de la 

novel·la negra, i m’he quedat estupefacte quan m’ha explicat que venia des de 

Girona només per llegir alguna història de les meves.  

Sembla que algú que li havia comentat que sovintejava aquesta cafeteria, i s’ha 

assegut aquí des de que han obert a dos quarts de vuit fins que m’ha vist 

aparèixer per la porta. 

Tot explicant-me les seves peripècies se’ns ha anat fent tard, fins que he mirat 

les busques del meu Swatch i me n’he adonat de que ja feia tard a la quedada 

d’escriptors prevista. Així que pràcticament he deixat en Galach amb la paraula 

a la boca i he enfilat per la Diagonal. A l’alçada de Passeig de Gràcia he girat a 

la dreta per entrar al Palau Robert, més concretament, als seus jardins. 

Una estona després, per ser exactes, 1 hora i 12 minuts més tard, ja m’hauríeu 

pogut veure a mi intentant demanar un taxi, i quan per fi he aconseguit que un 

conductor es dignés a parar, me n’he adonat de que per darrere algú m’estava 

dient mig panteixant que no hi pugés, que havíem d’anar a Girona en aquell 

mateix moment o que sinó aquesta oportunitat se’ns esfumaria com el vent. 

Sorprès per aquestes paraules, he girat el cap i me n’he adonat que el pobre 

Domènec Galach s’havia passat aquella hora i quart aproximadament donant 

voltes pel barri, amb l’única pista de que em trobava en una ridícula quedada 

d’escriptors. 

Així que un cop el taxista ha desaparegut (per assegurar-nos de que no 

s’enfadava) hem intentat aconseguir un Uber, però tan bon punt ens han dit 

que ens hauríem d’esperar una hora fins que arribés, hem decidit anar fins un 

pàrquing del Passeig de Sant Joan per agafar el seu Fiat 500 i emprendre el 

nostre trajecte fins a un petit carrer del Call gironí. 

Un cop allà, el senyor Galach i el seu becari, un pobre nano d’uns 27 anys que 

cobrant una misèria era feliç amb la seva feina, m’han explicat que he guanyat 

un concurs literari d’escriptors poc coneguts però amb futur i tot i que no m’hi 

havia presentat voluntàriament, la meva editorial si que ho havia fet per mi. 

Hem agafat un altre cop el cotxe, ara per anar cap a l’Auditori, on finalment 

m’han concedit el guardó. 
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Tot el que vindria ara seria pura còpia dels contes de final feliç, i no us 

enganyaré, aquest també és un text amb un bon final. Però tot i això acabo 

aquí, i ara sí, acluco els ulls definitivament i me’n vaig a dormir.     

  

Berta Cortada. 6è EPRI 

9 de Novembre 

Aquell Nadal em vaig llevar i al mirar el rellotge, vaig veure que ja eren les 8.00 

del matí. Normalment, el que hagués fe, hagués estat anar corrents a 

l’habitació dels meus pares, però aquell any vaig decidir quedar-me al llit. Vaig 

estar gairebé una hora sencera intentant deixar la ment en blanc, però era molt 

difícil, de manera que vaig començar a comptar quants dies faltaven per acabar 

l’escola. Volia que per fi fos estiu, per no haver de passar més temps amb els 

companys de classe i deixar d’estar dient a tothom que estava bé. Volia deixar 

de mentir. 

 

Aleshores, vaig pensar que no era gens bo desaprofitar un dia com aquell, de 

manera que en lloc d’anar amb el pare, vaig dirigir-me al pis de dalt, on hi 

dormien les meves germanes i vaig entrar directament a l’habitació de l’Alèxia. 

Quan per fi vaig aconseguir despertar-la, vam parlar de diverses coses, i al final 

ens vam fer la promesa que passés el que passés no deixaríem mai tirada a la 

nostra família (encara que fos difícil de complir).  

Vam baixar a la cuina i va ser el primer Nadal en el que esmorzàvem les dues 

soles. Mentre fèiem el primer àpat del dia no gosàvem dir absolutament res, 

només intercanviàvem mirades. 

 Van començar a llevar-se i ens van cridar per dirigir-nos tots junts al menjador, 

on hi vam veure tots els regals. Ja sé que no està bé dir-ho, però realment vaig 

veure bastants menys dels que m’esperava trobar. Vam obrir-los sense ganes i 

desitjant que el dinar amb la família fos millor que el què ja havíem passat. 

El viatge en cotxe se'm va fer molt llarg i quan per fi vam arribar, tot va ser un 

desastre. 
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Cada any, abans d’entrar al menjador de casa dels meus avis, fèiem un pica-

pica per celebrar que ja havien arribat els Reis, però aquell any no hi havia ni 

menjar, ni la cançó d’“I love to love” que tant li agradava a l’àvia i no vam fer ni 

la cua d’edats que solíem realitzar per a obrir els regals. Des d'aquell fatídic dia, 

uns mesos ença,, la nostra família havia deixat perdre totes les tradicions. 

Encara que no m’ho esperés, el dinar va ser pitjor que l’esmorzar; no perquè 

estiguéssim tots en silenci, sinó perquè els grans no deixaven de discutir, si no 

era per una cosa, era per una l’altra. Tot el dinar van ser crits i baralles.  

El meu pare estava fart de que durant el dinar tots el cridessin i el fessin sentir 

culpable de tot el que havia passat, així que es va aixecar de la taula i vam 

marxar tots quatre cap a casa.  

Ja arribats, el pare ens va renyar perquè no l’havíem defensat ni havíem 

comentat absolutament res del que havia succeït a casa dels meus avis. Ens 

va castigar a les tres a la meva habitació. En realitat crec que era ell el que 

necessitava recuperar-se, estar una estona sol i assumir el que havia passat el 

9 de novembre. 

  

Recordo com vam entrar tots a l’hospital.  A la mare l’estaven transportant amb 

una llitera al box d'urgències. Quan ja havien passat més o menys 30 minuts 

des que estaven intentant reanimar-la, van cridar-nos a tota la família. Vam 

entrar, ella estava amb els ulls tancats i amb la màscara d’oxigen posada, i 

encara tenia alguns vidres incrustats a la cara,  sobresortint dels talls que la 

finestra del cotxe li havia fet durant l’accident. Vaig parlar-li encara que sabia 

que no em podria escoltar, li vaig donar la mà i vaig notar el seu pols dèbil.  

Això, però,  no va durar molt de temps. El cor de la mare, de sobte, havia parat 

de bategar. La pantalla que mesurava les seves pulsacions, va fer de cop un so 

llarg i trist.  

Durant els eterns moments en què les infermeres encara no havien arribat, el 

pare va començar a plorar i a donar cops forts a la paret tot cridant el nom de la 

mare. I  les infermeres encara no arribaven. La meva germana Laia va treure el 

cap per la porta del box per confirmar que venien els metges. Estaven tots al 

final del passadís, corrent cap a nosaltres i un d’ells ens va cridar que no ens 

poséssim nerviosos, que ja arribaven. De sobte, els metges estaven dins 
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l’habitació i ja no podíem acomiadar-nos, perquè ens agradés o no se la van 

endur igual que l’havien portat, malgrat que ara ella ja no hi era. 

 

       Jana Ginés. 6è EPRI 

 Besàvia 

Tot va començar un dia, quan uns obrers que estaven posant l´ascensor a la 

meva escala van trobar un passadís que conduïa a la part antiga de l'Hospital 

de Sant Pau. Després vaig pujar a casa, i em vaig quedar pensant al sofà, 

donant voltes al cap i recordant el moment en el que Franco va arribar a 

Espanya. 

 Jo només tenia 13 anys i encara recordo el dia que vaig anar a buscar una 

caixa de fruita amb la meva germana a casa uns coneguts i de sobte vam sentir 

el so d’una sirena advertint d’un bombardeig. Va ser la primera, però no la 

última. Estàvem mortes de por i vam córrer sota un portal per refugiar-nos. Al 

final ho vam aconseguir, però va faltar molt poc perquè ens caigués una bomba 

al damunt. Va ser una experiència horrible. 

 Sóc la petita de cinc germans i tots van tenir molta cura de mi, però al no tenir 

massa aliments degut a la guerra i a que la meva família era bastant pobre, jo 

em posava malalta cada dos per tres. 

La meva família va decidir que marxés a Monzón, on hi tenia uns tiets, ja que 

allà hi tenien horts i animals i disposaven de més menjar. 

Els meus pares i els meus germans es van quedar treballant a Barcelona i jo 

els trobava molt a faltar. Va ser una època molt trista. 

Un cop va acabar la guerra vaig tornar cap a Barcelona amb la meva família.Va 

ser una guerra molt dura i cruenta, que va durar tres llargs anys. 
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Vaig començar a treballar per una fàbrica de teles i a poc a poc la vida va anar 

tornant a la normalitat, encara que Franco havia guanyat la guerra i a 

Catalunya les coses no eren gens fàcils. 

No deixaven parlar la llengua catalana, si al carrer es reunien més de tres 

persones de seguida venien els grisos, a policia de Franco, per dissoldre el 

grup per si conspiraven contra el dictador. 

Jo tenia un familiar gai, al que van empresonar només per la seva condició 

sexual. 

Menys mal que la família hi teníem una persona coneguda que era un capellà i 

ens va ajudar a treure’l d’allà al poc temps. 

Per sort les coses han canviat avui en dia i molta gent encara ara lluita pels 

drets de les persones. 

Quan tenia disset anys, anant a ballar una tarda amb la meva germana Carme, 

vaig conèixer a un republicà guapíssim, deu anys més gran que jo, que em va 

captivar al moment. Es deia Claudi, i en un any ja estàvem casats. 

Vam tenir quatre fills, tres avui en dia ja no estan en aquest món, però encara 

que he tingut moments molt durs a la vida crec que ha valgut molt la pena el 

meu pas per aquest món. El meu marit va morir ja fa 30 anys i he tingut quatre 

néts i set besnéts. 

 Ara som a l’any 2019 i estic ja molt gran i cansada, i encara que tinc il·lusió 

quan veig a tota la meva família, de vegades penso que el meu moment ja ha 

arribat. 

Quan vaig a dormir  cada dia sempre penso : serà aquest l’últim dia en que he 

vist sortir el sol? 

    Carlos Serrano.6è EPRI 
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Primer Cicle d’ESO 

Malí, un viatge amb retorn.  

Tot va començar un dia quan la meva mare, el meu pare i jo vam rebre la 

notícia de que ens havia tocat un viatge pel mar Mediterrani. Ens vam posar 

molt contents.  

Al cap de dues setmanes, estàvem a punt de pujar al vaixell. 

Quan hi vam pujar, hi havia una persona esperant. Ens va agafar la maleta i 

ens va acompanyar fins al nostre camarot. Un cop allà, vam deixar les coses i 

vam sortir corrents a veure com sortíem del port. 

Al cap d’uns minuts, ja no es veia el port, només es veia el mar i les onades.  

Després d’estar una estona observant, vam decidir tornar al camarot. 

Durant una estona, vam estar descansant, però jo no volia estar allà. Jo volia 

sortir a observar el mar, ja que el dia s’estava enfosquint. Volia veure un dofí, 

una balena, un tauró… Sense que els meus pares se n’adonessin, vaig sortir a 

l’exterior del gran vaixell a vegetar aquell gran mar. De cop, vaig veure un 

animal treure el cap. Crec que era un dofí, però no ho sabia ben bé, perquè era 

fosc. Al cap d’uns instants, vaig tornar a veure alguna cosa, però aquesta no 

era un animal, era de color groc i tenia una forma més o menys allargada. Vaig 

notar una mà a la meva esquena. Em vaig espantar, però, en girar-me, vaig 

veure que eren els meus pares. 

Em van preguntar què feia allà. Jo els vaig respondre que estava mirant 

animals i que havia vist una cosa allargada de color groc cap a l’esquerra. Els 

meus pares van mirar cap on els hi deia i, també, ho van veure. Llavors, vam 

decidir anar a preguntar al capità del vaixell. Ell va venir allà on érem i ens va 

respondre que no sabia què podia ser, però podia ser que fos un animal 

estrany. 

Eren les nou del vespre i vam decidir anar a dormir. Però, jo no em podia treure 

del cap aquella cosa groga que havia vist.  

Quan em vaig despertar, vaig demanar als meus pares sortir a la coberta. Volia 

veure si encara hi era. Quan vaig ser a fora, em vaig espantar una mica en 

veure que aquella cosa groga estava més a prop que la nit anterior i es movia. 
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Aquest cop vaig anar, jo sol, a veure si hi era el capità a la seva cabina. Vaig 

trucar a la porta i ell va sortir a preguntar què volia a aquelles hores del matí. Jo 

li vaig dir que el que havia vist la nit anterior, cada cop era més a prop i que es 

distingien moviments a dins. Ell em va acompanyar fins el lloc a on es podia 

veure. Un cop allà, va estar observant durant una estona i, finalment, va decidir 

avisar els seus tripulants. Quan van arribar, el capità els va dir, a cau d’orella, 

que tiressin les cordes de rescat. Havien d’aconseguir apropar la barqueta. 

Cada cop era més a prop i es podia distingir persones que estaven cridant i fent 

senyals cap a nosaltres. Un cop la barca va estar molt a prop del vaixell, van 

tirar les cordes i el capità va cridar que  anessin pujant un per un, que 

acabarien pujant tots. Van anar pujant. Hi havia tres nens i quatre nenes, un 

nadó i vint persones adultes (una d’elles embarassada). Un cop dalt, el capità 

els hi va donar l'ordre de que anessin al saló que hi havia al costat de l’entrada 

principal. 

Mentre ells es traslladaven, la gent anava sortint de les habitacions i es 

quedava parada en veure que pels passadissos del vaixell anava gent mal 

vestida, amb olor a suat… 

Un cop van arribar al saló, els hi van preparar un petit àpat i van portar uns 

quants matalassos d’un camarot que no hi havia ningú. La gent s'amuntegava a 

l’ entrada del saló per intentar veure què estava passant i per què hi havia tant 

xivarri a aquelles hores del matí. El capità va anar a posar ordre, però l’únic que 

va aconseguir fou que la gent s’enfadés més amb ell per haver recollit uns 

immigrants que feien mala olor, i que anaven mal vestits... Alguns passatgers 

del vaixell no estaven acostumats a veure aquest tipus de gent, però una altra 

part de la gent sí que els volia acollir i van fer tot el possible perquè estiguessin 

bé. 

Jo, mentrestant, vaig estar parlant amb un nen de la meva edat (12 anys). Es 

deia Malí. Ell era del Sàhara occidental, però havia recorregut molts 

quilòmetres per intentar passar per l’estret de Gibraltar. Quan hi van arribar els 

van ficar a una barca amb 27 persones més. Els van fer pagar una gran 

quantitat de diners per una barca que anaven moltes persones i era molt poc 

consistent. 

També, em va explicar que van marxar del seu país perquè hi havia una gran 

guerra i allà on vivien queien bombes quasi cada dia. Li vaig preguntar com era 
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l’escola en el seu país. El que em va dir em va sorprendre. Les classes eren de 

40 nens i no s’ensenyava quasi res. No tenien ordinadors i estaven en molt 

males condicions. A més,  quasi cada dia queien moltes bombes per la zona de 

l’escola.   

Al cap de dos dies de viatge amb els immigrants al vaixell, vam arribar al port 

de Barcelona. Al port els estaven esperant dos cotxes de policia i una 

ambulància. Ens vam acomiadar d’ells i vam anar cap a casa. 

Ells, en canvi, van anar cap a un poliesportiu que la Generalitat havia cedit pels 

immigrants. Només van estar tres dies, perquè els van haver de retornar al seu 

país. Quan em vaig assabentar, em vaig posar trist i em vaig enfadar molt. No 

estava d’acord amb la decisió. 

 

                                                                      Marc Bertran. 1r ESO 

Te amo, mamá. 

Madre solo hay una. El amor que ella te puede brindar, nadie más puede 

dártelo. Llórenla. Ámenla. Demuéstrenle que la quieren cuando aún esté viva, 

porque cuando muera, esas lágrimas que no salieron mientras ella vivía, no 

van a traerla de vuelta a la vida. 

Ese día, el trece de abril, Ángel estaba en su enorme mansión. La compartía 

con su madre, Anya. Aún con 31 años, Ángel vivía con ella para poder cuidarla, 

ya que su padre murió cuando él tenía 29. Estaban comiendo tranquilamente, 

sin hablar. A pesar de lo poco que conversaban, su madre sonreía con solo la 

presencia de su hijo. Pasaban tranquilamente los días. A Anya le hacía tan feliz 

poder estar con él que pensó en hacerle un regalo. Hasta que una noche algo 

pasó y arruinó toda esa tranquilidad y felicidad construida. Su madre sufrió un 

doloroso ataque al corazón por no haber tomado sus pastillas. Casi no lo 

cuenta, si su hijo no hubiera llegado a tiempo. Eso hizo que Ángel tomara la 

peor decisión de su vida y de la cual se arrepentiría mucho. Decidió llevarla a 

un centro geriátrico. No le dolió esa decisión. “Un peso menos, además allí la 

cuidarán mejor” pensó él, egoistamente. Ella no intentó debatir la decisión de 

Ángel. Estaba al tanto de que estaría mejor ahí. Aún sabiendo que no sería 

feliz con esa decisión, la aceptó.  
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El veintiuno del mismo mes, Ángel  la llevó al geriátrico. Justo al llegar, rellenó 

unos papeles y acto seguido se fue sin mirar atrás. Ella solo lo vio marcharse.  

Soltó una fina capa de lágrimas de sus decaídos y pequeños ojos marrones. 

Al llegar a casa, Angel tropezó con un vídeo. Le entró la curiosidad y lo miró. 

Se sorprendió y emocionó al ver los momentos felices, tristes, graciosos... que 

había vivido con su madre. Lloró. Lloró como nunca lo había hecho. Se sintió 

estúpido como nunca. Por fin, valoró el incalculable precio de su madre y lo 

importante de su existencia en su vida. 

Al día siguiente, quiso ir a visitarla. Llevaba un ramo de rosas rojas, como a ella 

le gustaban. Fue directamente a la habitación de su madre, ansioso por verla. 

Al llegar a la habitación, vio que estaba vacía. Solo había un jersey sobre la 

cama. Era un jersey a su tamaño hecho a mano. Llevaba su nombre y el de su 

madre. Cogió el jersey y corrió a preguntar a la recepcionista sobre su 

paradero. Le dijo que hacía una hora que la habían ingresado en el hospital de 

al lado. Corrió y fue al hospital. Llorando, suplicó al primer doctor que vio al 

entrar que le dijera dónde estaba su madre. Le dio toda la información 

necesaria para llegar a la habitación de Anya. Y el doctor lo acompañó. 

Mientras, le explicaba la situación de su madre. No tenía salvación, moriría en 

una o dos horas. Cuando llegó a la habitación, su madre estaba despierta, 

mirando hacia la ventana, sentada en la cama del hospital. Se acercó a Anya y 

se sentó a su lado -Veo que has visto mi regalo. ¿Te gusta?- Dijo Anya 

mirando feliz al jersey. - Me encanta. -Contestó mirándola con ternura- 

Mamá...-dijo Ángel  -¿Qué pasa, hijo?- Preguntó devolviéndole la mirada- Me 

has dado más de lo que merecía. Sólo ahora, cuando ya te estoy perdiendo me 

doy cuenta de esto.  Soy tan estúpido… No te he agradecido lo suficiente todo 

lo que has hecho por mí. Muchas gracias por apoyarme cuando nadie lo hizo, 

por espantar a todos los monstruos de debajo de mi cama, por protegerme, por 

ayudarme con los estudios, por darme todo y más, por ser la persona quien 

más me ha amado, por ser la mejor mamá que pudiese haber deseado. 

Gracias por enseñarme el significado de amar. No sabes cuanto quisiera poder 

ir atrás en el tiempo y tratarte como te mereces, para poder revivir momentos 

que no volverán jamás. Te amo, mamá. Y también, feliz cumpleaños- Dijo 

mientras lloraba y recordaba los momentos que había vivido con ella. 

Recuerdos que ya nunca volverían a suceder. -Yo también te amo, espero que 
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puedas ser tan feliz como lo fui yo al estar todos estos años contigo. No sabes 

lo feliz que he sido por verte crecer…No cambiaría la vida que he vivido por 

nada, gracias.- Dijo con una gran sonrisa sincera. Entonces, Ángel la miró a 

sus cristalizados ojos. Se dio cuenta de que una lágrima caía de los ojos de 

Anya y la limpió. Y acto seguido abrazó a su madre delicadamente. Ambos 

comenzaron a llorar. Anya pudo notar como las manos de su hijo se aferraban 

a ella y como su voz la llamaba y le decía que no se fuera. Con eso en mente y 

una sonrisa en sus labios, cerró sus ojos.  

El día de su cumpleaños, el veintidós de abril, Anya murió feliz en los brazos de 

su hijo Ángel.   

Fin.   

Martina Lisa.  1r ESO 

Havia d’haver canviat? 

A B R I L  

Hola em dic Abril.  

Jo sempre havia pensat que era una noia bona, estudiosa i que no portava 

problemes.  

Ara, tot això va canviar quan vaig entrar nova a l’institut.  

No entenc per què, però en el moment que vaig entrar a la classe els nois em 

veien com la “rara” i les noies com la creguda.  

 

Anaven passant mesos i cada cop em sentia més sola. Nois i noies em 

criticaven per el meu aspecte físic, el meu caràcter. Passat un temps les 

crítiques es van traslladar a les xarxes socials. Feia tot el possible per ignorar 

tots aquests fets i concentrar-me amb els estudis, però la realitat era evident, 

sentia els xiuxiueigs i com m’assenyalaven i esbotzaven riures. 

  

Jo l’únic que volia era integrar-me al grup i que tothom m'acceptes tal com era.  

Però això no estava passant. Una tarda, després de l’escola vaig decidir fer-me 

un canvi radical.  

Jo l’únic que volia era ser acceptada, però tot el que vaig fer després, va ser un 

error.  

Em vaig començar maquillant, i em posava roba ajustada… Però no pensava 

en això, l'únic que sabia era que ja formava part del grup.  
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Fins que un dia el noi que sempre m’havia agradat em va demanar per 

sortir.Aquell dia em vaig emocionar i tota la meva vida va començar a canviar a 

millor, o això creia jo.  
 
M A T E O  

M’estava embolicant amb la meva xicota, quan la vaig veure.  

Una noia, estranya, curiosa i molt diferent. La seva cara era peculiar, amb cert 

aire de tristesa i amb una expressió que cridava l’atenció. En entrar a la classe, 

ella es va asseure en una taula tota sola i els meus amics i jo amb unes rialles 

amagades ens vam riure d’ella. Passaven els mesos i ella s’anava quedant 

més sola i entre els meus amics i jo sempre li fèiem brometes inofensives. Jo 

creia que no l’afectaven, el contrari jo creia que passava de tothom.  

 

Un dia qualsevol va arribar a classe, i tothom es va sorprendre en veure-la. 

Estava preciosa; el seu cabell sedós i sense ulleres. Portava roba ajustada que 

li remarcava el pit i el cul, justament aquell dia per primer cop li vaig preguntar 

el seu nom. Em va dir: Em dic Abril. A partir d’aquell dia la vaig estar seguint-la 

a tot arreu, fins i tot vaig deixar la meva xicota per ella.  

 

Va arribar el mes de març i li vaig demanar, si podia sortir amb mi, i em va dir 

que sí.  

Durant un mes vam estar bé, però al cap d’un temps va començar a canviar i 

m’ho vaig repensar.  
 
 
A M A I A  

Des de primària hem estat amigues i sempre ens havíem portat tan bé. Quan 

vam entrar juntes a l’institut, va ser motiu d’alegria i van planejar moltes coses. 

Anaven i sortien juntes de l'Institut, el seu esperit era alegre i estava contenta 

de veure-la animada. A poc a poc veia com s’allunyava i procurava estar sola. 

En alguna conversa es mostrava desanimada i amb poques ganes de venir a 

classes. Però de cop i volta vaig veure una situació estranya en l’Abril. Es va 

començar a maquillar, a posar-se roba ajustada i curta, no volia parlar del 

perquè d’aquest canvi i per descomptat ja quasi no quedàvem juntes, se 

n’anava amb les noies que mai li havien caigut bé, era molt estrany.  

Al principi era inofensiu i jo creia que se li passaria ràpid, però no va ser així.  

Dues setmanes després més o menys va començar a insultar a persones 

diferents i a mi ja quasi ni em parlava, i a vegades em feia comentaris 

desagradables. Jo ja no sabia qui era aquella noia.  
 
A L B E R T  

Sé que mai s’ha fixat amb mi, però des de principis de primària he estat 

enamorat d’ella, era una noia amable, sincera, alegre i molt entusiasta. Jo 
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hauria donat qualsevol cosa per ella, fins que vam entrar a l’institut. Primer la 

vaig veure una mica defallida i desanimada, però ràpidament va canviar, es va 

començar a maquillar i posar-se roba ajustada només per ensenyar, a sobre li 

va dir que si al Mateo i seguidament van ser nuvis.  

Justament després d’això es va començar a comportar d’una manera estranya, 

ja no era la d’abans, ara es burlava de la gent i a mi bàsicament ni em veia. Jo 

ja era invisible per ella.  

Però al cap d’un mes, va començar a canviar, en aquell moment se'm va 

encendre un petit foc dins del cor pensava que l’Abril tornaria a ser com la 

d’abans.  
 
A M A I A  

L’Abril sempre havia estat la meva amiga. Ella va canviar, i em va començar a  

criticar davant de la resta de gent i per les xarxes…  

Ja no ho suportava més el que estava passant, estava farta d’ella i a mi ja no 

em manipularia més, així que li vaig plantar cara com una noia valenta i que no 

s’afecta per qualsevol cosa.  

I aquell dia justament vaig pensar.  

Com pot canviar l’Abril d’aquesta manera, quan ella ha patit crítiques que li han  

provocat tristesa i desànim. Espero que pugui connectar amb la situació que va 

viure i vegi que si ella em fa el que li han fet, també jo pateixo i em sento trista.  
 
 

Mariona Peix. 2n ESO 

 
 

La nit 

Quan la nit al dia guanya la partida 

i la llar a tots ens crida 

el cel s’enfosqueix 

i un paisatge d’estrelles apareix. 
 

 

 

La lluna s'enlaira 

i de llar de foc fa flaire, 

les flames els troncs van cremant 

i l’escalfor ens crida tremolant. 
 

 

 

La família es reuneix sopant, 
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  mentre del seu dia van parlant 

preocupacions, amors i problemes 

parlen de tots els temes. 
 

 

 

La gent el pijama es posa 

i les dents es renten, se suposa 

cap el llit potser no per dormir 

ja que també es pot llegir. 
 

 

 

En acabar de fer tot 

la gent se'n va al llit d’un bot 

tothom es desitja bona nit 

per acabar el dia  sense neguit. 

 

                                               

 
 

Anna Müller. 2n ESO 

Lágrimas en la lluvia 

Me encuentro presa en mi habitación. Desde el alféizar de la ventana, advierto 

la presencia de un día teñido de lluvia. Insignificantes gotas de agua golpean el 

cristal, produciendo un sonido un tanto irritable. Con la incertidumbre de no 

saber qué hacer, me acerco un cigarrillo a la boca. Con parsimonia, voy 

soltando bocanadas de humo hasta que empiezo a toser y lo arrojo al suelo.  

A través de la ventana, contemplo el edificio que se alza a los pies de la colina. 

Una casa oculta en la maleza que el tiempo ha vestido de musgo. 

Aparentemente sucia, descuidada. Intento imaginarla años atrás, cuando 

habría sido el encanto de alguna familia adinerada. Sin embargo, ahora no es 

más que un edificio lúgubre e insondable, convertido en víctima del paso de los 

años. En perpetua penumbra.  

Mis ojos intuyen el contorno de un pintoresco individuo que se dirige a la casa. 

Le calculo unos sesenta años, debido a las arrugas que surcan su rostro. Va 

ataviado con una holgada gabardina que cubre sus pies. A su lado, la figura de 
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una mujer se recorta entre la lluvia. Debe de ser mucho más joven que él, con 

aires de universitaria. Más o menos, de mi misma edad. Una maraña de cabello 

escarlata le cubre el rostro mojado. Lo que más destaca es su indumentaria: un 

vestido negro de encaje ajustado. Parece nerviosa, a juzgar por sus indecisas 

zancadas. Él abre la puerta sin miramientos y ambos desaparecen en un mar 

de sombras.  

No sé qué me incita a seguir observando la escena, si la desidia de hacer algo 

mínimamente productivo o la fascinación morbosa que me produce el hecho de 

ver dos seres peculiares perturbar el aire misterioso de aquel singular edificio. 

Fanática de la deducción, una nube de pensamientos y especulaciones 

carcome mi interior acerca del reciente hecho.  

Al cabo de un rato escucho un grito de dolor penetrante y ensordecedor. No 

sabría distinguir el género. Se me hiela la sangre. Recapacito. Necesito 

mantener la cabeza fría. En un barrio como el mío no hay lugar para un crimen, 

ni para nada que llame la atención. Quizás, el hecho de no haber pegado ojo 

en los últimos días me está pasando factura y probablemente esté dándole 

demasiadas vueltas a la cabeza. Sin embargo, para asegurar que todo está en 

orden, me asomo al alféizar de la ventana con avidez y contemplo la escena 

que se alza ante mis ojos.  

De repente mi corazón se pone a latir violentamente. Me froto los ojos para 

comprobar que no es una jugarreta del insomnio… no, no lo es. La monumental 

puerta de madera se abre lentamente y da paso a la mujer. Ésta, arrastra 

cansinamente un saco de grandes dimensiones. Unos ochenta kilos, a juzgar 

por el empeño con el que lo desplaza. La expresión de su cara denota 

cansancio y terror. Lágrimas camufladas en la lluvia. A su paso, un rastro de 

perlas escarlatas brotan sin cesar de la bolsa, mezclándose con el lodo. Debido 

al elevado peso, la pobre mujer deja caer la bolsa al suelo. Ésta se abre e 

inevitablemente deja entrever el cuerpo inerte de su hasta entonces 

acompañante. Apenas respiro del impacto. Presa del pánico, examino 

escrupulosamente la escena.  

Súbitamente, la mujer se detiene. Abre la puerta del cobertizo que se halla al 

lado de la vivienda. Extrae del bolsillo una llave que a duras penas puede 

introducir en el cerrojo. Finalmente, la puerta cede y, sin incertidumbre alguna, 

introduce el cuerpo en el oscuro agujero. 
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Consigue encajar la puerta con todas sus fuerzas, y es en ese momento 

cuando identifico la causa de la debilidad de la muchacha. El escote 

pronunciado de su vestido hace ahora visible múltiples magulladuras en la 

parte superior del cuello. Parte de su vestido se ve rasgado a la altura de la 

espalda. Allí asoma una herida de grandes dimensiones. Se me entrecorta la 

respiración tan sólo verla.  

Es como si alguien hubiera puesto todo su empeño en herir a aquella criatura. 

Puedo percibir la gravedad de su estado cuando se da la vuelta, para escapar. 

Huir de aquella pesadilla. Entonces advierte mi presencia. Por una décima de 

segundo, nuestros ojos se cruzan. Su mirada delata aflicción, terror. Suplica la 

compasión. Asiento levemente, con los ojos humedecidos. Me dedica una 

breve sonrisa.  

Seguidamente, su cuerpo se desvanece entre la lluvia, como cenizas al viento.  

 

Anna Micó. 2n ESO 

Segon Cicle d’ESO 

Cuando salen las estrellas 

Abro la puerta y una suave brisa me encrespa los pelos que, seguidamente, 

vuelvo a poner en su sitio. Avanzo unos cuantos pasos y me tumbo en el 

césped. Hace frío, 10 grados o a lo mejor menos, pero ahora no corre una gota 

de aire. Noto como ligeras briznas de hierba me acarician el rostro. Cosquillas. 

Cierro los ojos. Al abrirlos, me doy cuenta de que hoy las estrellas brillan más 

que nunca. Gotas de oro colgando de este techo llamado cielo. Mi mente se 

queda en blanco, solo observo.  

El parque de enfrente está vacío, silencioso. Todos esos niños que durante el 

día corretean sin parar, ahora están en sus casas, cenando cerca del fuego, al 

lado de esos inmensos árboles de Navidad ornamentados para la ocasión. De 

repente, me llega un olor a castañas horneadas. Inspiro. Expiro. Me encanta 

esta sensación. Repentinamente, un ruido de la noche, algún que otro pájaro 

volando cerca de mí. Vuelvo a cerrar los ojos. Me relajo. Segundos o quizás 
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minutos después me doy cuenta de que una pareja se acaba de sentar en el 

banco del parque. Hablan. Comen.  

Un gato, salido de detrás de unos muros, cruza la calle despacio. No pasan 

coches. Poco a poco se va acercando a la pareja. Parece que pide comida. El 

muchacho le tiende la mano. El gato come. Hombre y mujer se levantan, 

empiezan a andar hacia la salida. Juntos. El animal los sigue de cerca. Los sigo 

con la mirada hasta que desaparecen en la oscuridad de la noche. Me he 

vuelto a quedar sola.  

Una traviesa brizna de hierba ahora se me ha metido en la oreja. Remuevo la 

cabeza hasta que me la consigo quitar. Ahora corre un poco de aire. Siento un 

escalofrío que me sube por la espalda. Tiemblo. Hay mucha tranquilidad. La 

siento. Se me cierran los ojos, no lo impido. Por fin dejo que fluyan todos los 

pensamientos del día.  

Y es que cuando mejor me siento es cuando salen las estrellas.  

 

Martina Cortada .3r ESO 

Córrer 

 

- Corre Josep!! Corre!!! Ràpid!!  – Deia cridant la meva mare. 

Sempre corrent quan ella ho ordenava. Quan sortia, sempre dient on anava, 

on i amb qui estava, quan tornava.... cansat i fart d’aquesta situació. Cansat 

d’aquest control que respectava, però que no entenia i odiava 

profundament. 

 

Per què sempre així? Com havíem arribat a aquella situació.? Tenia 12 

anys i volia anar sol pel món com feien tots els meus companys però, jo 

havia de passar informació constantment de per on em movia.  

 

La mare sempre em diu que ella només té un cor i que soc jo qui li dona les 

forces perquè pugui mantenir el batec.  
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Vam córrer més de cinc minuts o aquesta sensació vaig tenir, vam travessar 

tota la Plaça Maragall, vam trencar pel carrer Olesa, em va agafar de la mà i 

no me la va deixar en cap moment. Ella, amb botes de taló i corrent com 

una desesperada i jo, un pas més endavant que ella, mirant-la de reüll. 

Estava feta una campiona i l’admirava.  

 

A casa, sempre deia que estava cansada però potser ho deia per reservar 

les forces per si arribaven aquests moments. 

 

Vam girar per un carrer, que tot i l’any que porto vivint al barri, encara soc 

incapaç de recordar, i ens vam amagar a una fruiteria tot intentant recuperar 

l’alè i la serenitat. 

 

Em va posar darrera seu i em va dir que em quedés quiet. Va treure el cap. 

No hi havia ningú. Es va esperar una estoneta tot mirant les caixes de 

taronges, mandarines, pomes i tota la fruita que hi havia exposada. Per 

acabar de dissimular, em va donar un bitllet de 5 euros i em va dir que 

comprés alguna peça de fruita mentre ella vigilava el carrer. Vaig comprar 

dues peres, no sabia el què ni el perquè de tot plegat, però quan la meva 

mare tenia aquella cara el millor era fer cas i no preguntar. 

Va tornar a treure el cap, em va tornar a agafar de la mà i vam tornar a 

córrer. Aquesta vegada ja cap a casa. Un cop dins, va tancar la porta amb 

clau amb dues voltes i em va abraçar. 

 

No entenia què passava, em vaig separar d’ella i mirant-la, li vaig preguntar 

perquè havíem anat corrent, perquè un cop més m’havia dir que corregués. 

 

Sempre fugia d’aquestes preguntes, deia que si era per mantenir-se en 

forma, que si era per jugar amb mi,... però aquesta vegada havia decidit no 

creure’m res més. Volia la veritat. 

 

Em va dir indicar amb la mirada el sofà, vaig seure i ella ho va fer a una 

cadira posant-la just al meu davant. Sempre que parlàvem de coses 

importants ho fèiem d’aquesta manera. Era com el nostre consell familiar. 
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Només érem ella i jo i d’aquesta manera debatíem, analitzàvem i pactàvem 

les nostres coses. 

 

Amb una cara de preocupació però directa com sempre que parlava de 

coses importants em va dir: 

- És el teu pare.  

El meu pare... em vaig quedar pensant perquè no sabia ni qui era, ni quina 

cara tenia però sabia que no havia estat un bon marit per cosetes que havia 

anat sentint i, evidentment, no havia estat un bon pare. 

 

Em vaig aixecar del sofà i vaig abraçar la meva mare. Fent ús d’una 

maduresa d’adult i aparcant els meus 12 anys, li vaig dir que no es 

preocupés, que no permetria que li tornés a fer mal i que si feia falta, 

m’encararia amb ell perquè tornés al forat d’on havia sortit i ens deixés viure 

en pau. 

 

La meva mare em va somriure, em va agrair les paraules i em va abraçar 

com feia temps que no ho feia. Estava molt orgullosa de mi. 

 

Marc Brugalla. 3r ESO 

 

La meva història  

Avui fa dos anys, els metges em van detectar un tumor al pulmó esquerre. 

Des d’aquell dia, la meva vida va canviar per complet. Vaig passar de ser 

una nena considerada “normal” a ser una pobra víctima del càncer. Des 

d’aquell moment, ningú em va tornar a tractar de la mateixa manera. Tots 

em miraven com si fos un ésser desvalgut i s’apiadaven de mi. Em 

tractaven com si fos una espècie de pollet recent nascut, fràgil i indefens.  

El pitjor de tota aquesta situació era que jo ja ho tenia assumit i intentava 

viure la poca o molta vida que em pogués quedar al màxim, però la gent del 

meu entorn s’entestava en recordar-me cada dia el malson que estava 

vivint, com si jo no en fos conscient o com si tractés d’evitar-lo. Fes el que 
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fes per intentar canviar-ho, sempre em veien com la pobra nena amb 

càncer, i em tractaven com a tal.  

Ningú no entenia que el que en realitat volia era oblidar-ho per unes 

quantes hores i tornar a sentir-me una nena “normal”, com qualsevol altra, 

amb els seus problemes sense importància i les seves preocupacions 

intranscendents. No com una nena que als quinze anys s’hagi d’estar 

preocupant per si seguirà viva d'aquí dos dies per culpa d’un tumor que se li 

està estenent pels pulmons.  

La pregunta és: què és normal i què és anormal? Qui defineix aquests límits 

entre la normalitat i la raresa? Qui decideix el que es pot o no es pot 

considerar dins del normal? Realment una persona que té una malaltia es 

considera anormal? O simplement diferent?  

No em considero una persona anormal sinó, més aviat, una persona 

desafortunada, a la qual li ha tocat la pitjor loteria que li podria haver tocat. 

Però crec que tampoc serveix de res compadir-se d’un mateix, sinó que s’ha 

de viure amb el que t’ha tocat. Això no vol dir necessàriament que t’hagis de 

conformar amb ser una moribunda sense remei. Simplement vol dir que per 

molt que no ho vulguis acceptar, per molt que no vulguis veure la realitat, si 

tens càncer, el seguiràs tenint. El que realment has de fer és confiar en tu 

mateix o mateixa i creure que pots aconseguir el que et proposis. Creure 

que ets capaç de vèncer el càncer i de sortir endavant, malgrat tots els 

obstacles i inconvenients que t’està posant la vida. Únicament així 

aconseguiràs vèncer el càncer i seguir endavant amb la teva vida.  

Per això mateix, per molt que la gent no parés de recordar-me dia rere dia 

l’infern que estava vivint, vaig aconseguir sortir-ne, vaig aconseguir aixecar-

me de terra i continuar cap endavant, vaig descobrir que jo era l'única 

persona capaç de canviar el meu destí, vaig comprendre que si jo no feia 

alguna cosa per intentar canviar-ho, ningú ho faria per mi.  

Gràcies a això vaig entendre que l'única persona capaç de canviar-me la 

vida i d'ajudar-me a vèncer el càncer era jo mateixa.  

Per aquest mateix motiu, vaig seguir lluitant contra el càncer i contra la idea 

d’haver de morir per culpa d’aquest. Vaig seguir lluitant en lloc de rendir-me, 

com fan moltes altres persones.  
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Jo volia viure, i no anava a permetre que aquest maleït tumor s’interposés 

entre el meu objectiu de viure la vida i jo.  

A més, encara em faltava molt per viure, moltes experiències per gaudir, 

molts llocs per visitar, moltes coses per provar i experimentar. No pensava 

abandonar aquest món sense abans haver viscut totes aquestes 

experiències, i sense ni tan sols haver viscut la meitat de la meva vida. No 

pensava abandonar. No pensava rendir-me. Jo era més forta que ell. Jo 

podia vèncer aquella maleïda malaltia si m’ho proposava.  

Aquesta és la història de com amb molta confiança, valentia i força de 

voluntat vaig aconseguir superar el càncer i les meves pròpies pors i 

inseguretats.  

 

Gràcies per llegir aquesta història, que espero que serveixi d’inspiració per a 

moltes altres persones que hagin tingut la mateixa mala sort que vaig tenir 

jo, i que també estiguin vivint el càncer com el vaig viure jo. Molta sort a 

totes i a tots, que vosaltres podeu! 

 

Ariadna Beylo. 3r ESO 

 

Apropar-se i marxar 

L’aire humit se m’enganxa a la pell, obro la finestra i la llum il·lumina quatre 

maletes recolzades sobre la paret de l’entrada. M’apropo al balcó i miro el mar, 

una brisa freda em recorre la pell i tanco els ulls,  només sento el soroll de les 

onades, s’apropen i marxen, s’apropen i marxen... 

Torno a entrar i faig una repassada a la casa, sento que no estic preparada per 

desprendre’m d’ella. Camino pel passadís, el blanc trencat cobreix les parets i 

deixa entreveure unes marques d’alçada ja gairebé esborrades. Continuo i 

arribo a la cuina, la nevera està buida, mai ho havia estat abans, totes les 

fotografies han desaparegut, on hi havia fotos i dibuixos, ara hi ha un blanc 

brillant. Segueixo, les habitacions estan tancades i no m’atreveixo a entrar, no 

puc suportar els armaris buits, els calaixos sense joguines, el llit sense fer. I 

continuo, torno a passar per aquell passadís, mai havia estat tan curt. 
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Torno a ser a l’entrada, criden el meu nom, les maletes ja no hi són i sé que ha 

arribat l’hora. No em surten les paraules i amb prou feines puc dibuixar un mig 

somriure de comiat.  

Tanco la porta, baixo les escales, entro al cotxe i obro la finestreta, a poc a poc. 

El miro, els seus tons blaus són intensos i m’hipnotitza amb les seves onades, 

s’apropen i marxen; el cotxe engega; s’apropen i marxen; la casa s’allunya, 

m’apropo i marxo. 

 

        Anna Gafarot. 4t ESO 

Querido tú 

Querido Tú, 

 

No sé por qué estoy escribiendo esta carta, supongo que no hay ningún motivo 

concreto que me haya llevado a hacerlo. No sabes quién soy, y yo nunca voy a 

saber quién solías ser. Ignoro si alguna vez me has visto por la calle, pues 

estoy segura que nunca te he visto a ti; y lo siento. Sé que resulta 

incomprensible que me sienta mal por no haberte mirado nunca, pero no puedo 

evitar lamentarme. Sé que a ti te hubiera bastado una sonrisa o un simple 

“hola”, pero nunca tuve la oportunidad. 

 

Ayer estuve hojeando un álbum de fotografías de cuando era pequeña, y no 

pude evitar pensar en ti y en tu vida pasada. Intenté imaginar cómo eras antes 

de que te quedaras sin nada. Pensé en cómo sería tu familia: si tenías 

hermanos o hermanas; cuántos tíos, tías, primos y primas; si llegaste a conocer 

a tus abuelos y qué historias te contaban,... Pero otra pregunta asaltó mi 

mente: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien sobre tu historia? 

 

Desconozco cómo eras, cómo actuabas con tus seres queridos, cómo 

trabajabas o cómo te expresabas. Ignoro tu risa y tu sonrisa, tu voz, el color y el 

brillo de tus ojos, tu pelo. Tu forma de pensar, tus valores, tus gustos 

musicales, tus aficiones y muchas cosas más son algo inalcanzable para mí. 
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¿Cuándo fue la última vez que mantuviste una conversación relajada e informal 

con alguien? ¿La última vez que al hablar de ti no sufriste ni te dolió? 

 

Soy incapaz de llegar a imaginarme por lo que has debido pasar. Se me 

ocurren pocas cosas peores al infierno atroz en el cual vivías. Debías sentirte 

marginado e ignorado. Apartado, indefenso. Todo el desprecio que sufrías no lo 

merecías, era algo inhumano y salvaje, pero a la vez, oculto y silencioso. 

 

Quizá, en algún momento, llegaras a pensar que eras distinto o inferior a otros, 

pero no era, ni es, así. No eras inferior a mí ni a nadie, no eras peor que los 

demás por lo que te había tocado vivir. Eras una persona maravillosa y muy 

interesante, con una historia tan fascinante como atroz. Eras humano, eras 

persona. Hay gente que, desgraciadamente, disfrutan hundiendo a otros, y 

esas “personas” eran las que se metían contigo, las que acabaron con tu vida. 

 

Cuando leí la noticia fue como recibir una amarga puñalada cargada de 

realidad. Me dolió hasta el alma, hasta lo más profundo de mi empático ser. Me 

sentí destrozada, y ni siquiera te conocía. Te asesinaron en tu hogar, la calle. 

Un hogar sin condiciones y que recibe nuevos huéspedes diariamente, sin 

contar con los millones que ya habitan en él. 

 

Sabes, a veces pienso que no valoramos lo suficiente o que no sabemos 

apreciar todo aquello que está en nuestra mano, y yo, la primera. Somos 

incapaces de considerar la suerte que tenemos al poseer un hogar, al tener 

asegurada la comida cada día, al recibir amor y cariño por parte de la familia... 

Y sólo, cuando lo perdemos, nos damos cuenta de lo afortunados que éramos. 

 

Con amor, 

Yo 

Anne 

Clara Torrecilla. 4t ESO 
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Apareces 

Apareces cuando todo va bien, 
cuando es más fácil. 

 
Cuando ya no te recordaba, 

ni escribía sobre ti. 
 

Apareces lentamente, 
para que no me asuste. 

Pero todo pasa demasiado rápido, 
y no me da tiempo a reaccionar. 

 
Apareces cuando sigo el buen camino, 

y me haces dar la vuelta. 
 

Cuando me quedo sola, 
y nadie evita que te evoque. 

 
Apareces por las noches, 

cuando el mundo está callado. 
Y te vas por la mañana, 

cuando hay cosas que hacer. 
 

Apareces por la ventana, 
cuando observo a la gente pasar. 

 
Apareces todos los días, 
y me voy acostumbrando. 

 
Te veo en el agua, 

tintado de color azul. 
Y te veo en el espejo, 

cuando tú me miras a mí. 
 

Desapareces durante un tiempo, 
y me quedo más tranquila. 

 
Dices que te vas para no volver, 
pero sabemos que es mentira. 

 
Apareces otra vez. 

Y vuelvo al principio. 
 

-  

 

Noa Belmonte. 4t ESO 
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Adults 

El tiempo del amor 

El tiempo del amor parece que ya había pasado. Nos había dejado 

dos niños maravillosos que ya no lo eran tanto; de niños. Y sobre todo 

muchos momentos en el recuerdo.  

La sensación ha sido la de una película francesa de aquellas que tanto te 

gustan. Un comienzo ensoñador y un final con un dulce regusto al sabor 

de un buen postre.  

No sabría decirte en qué momento el enamoramiento que nos unió al 

principio había desaparecido. Los proyectos que soñamos compartir juntos 

ya se habían cumplido en su mayoría y ahora que éramos una familia de 

cuatro, lo que nos unía frente al paso del tiempo era la rutina del día a día.  

Apenas pasa el tiempo en escribir estas líneas que me he ido dando 

cuenta que ahora, en esta edad madura, necesito volver a enamorarte. 

Como fue tiempo atrás. Pero los muchos años de inercia, han olvidado los 

detalles que te hacía cuando novios.  

Recuerdo la ilusión de una rosa azul reflejada en tu rostro. Me costó un 

esfuerzo, y acompañarla de dos entradas para el teatro; “Charlot danse 

avec nous” de Roland Petit que tanto te gustaba.  

Ahora, en el olvido del tiempo, no encuentro ese regalo especial que 

pueda hacer ilusionarte...no hay besos robados en la tarde o paseos 

mirándonos sin decir nada.  

Después de tiempo meditando sobre estas líneas escritas con el corazón, 

solo hay una verdad de nosotros que asoma (como si fuera yo “el hombre 
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en busca de sentido” de Frankl) desde lo más íntimo de mi corazón y una 

verdad que se escribe a fuego en las paredes de mi alma.  

Ansío que esta verdad que siento tan dentro sea igual a la que sientas tú 

en la soledad de la monotonía del día a día juntos.  

Si esta verdad que tanto me arde es coincidente en ambos, tal vez y solo 

tal vez, el recorrido que ya hemos hecho juntos en la vida no sea más que 

... un empezar de nuevo.  

 

Carlos Puig de Morales 

(Pare d’en Éric i Cristian Puig de Morales) 

 

Hoy me ha ocurrido algo extraordinario. 

 

Hoy me ha ocurrido algo extraordinario. Me resulta difícil de explicar lo que 

he sentido en ese instante tan fugaz, pero que quedará sujeto a mi 

memoria hasta el último suspiro de mi vida. He decidido escribir sobre algo 

de lo que jamás habría llegado a pensar que podría experimentar, pues 

hace mucho tiempo que había renunciado a ello. Y como pasa en multitud 

de ocasiones en la vida, ha ocurrido de la manera más inverosímil.  

Todas las mañanas a la misma hora espero sentada en la parada el 

autobús que me lleva a trabajar. Conozco a la perfección el itinerario y la 

frecuencia de paso de la línea porque la he recorrido una y mil veces en 

ambos sentidos en los últimos cinco años. Los cinco minutos de espera 

me infunden la sensación de placidez y tranquilidad que necesito para 

encarar una jornada laboral repleta de crispación y estrés.  

Dicho esto, lo ocurrido tiene que ver con la súbita aparición de un 

muchacho adolescente que parecía tener la misma rutina que yo. La 

parada de autobús está situada en un lugar de poca afluencia de 

transeúntes, de modo que me sentí reconfortada de no ser la única que 
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esperaba a una hora tan temprana. Des del primer momento, nos 

sentábamos el uno junto al otro en la estrecha banqueta y manteníamos la 

vista al frente o consultábamos el móvil, ignorando lo que nos rodeaba, 

incluido a nosotros mismos.  

Sin embargo, un día esa situación de tácito aislamiento saltó por los aires 

cuando el chico se giró y se quedó mirándome durante un instante, para 

inmediatamente después devolver la mirada a su lugar de origen. A la 

mañana siguiente no pude negarle su atención y le saludé con un ligero 

movimiento de cabeza. Él no dijo nada, solo respondió a mi solicitud de la 

misma forma. Tuve la sensación de que con aquel leve movimiento por 

parte de ambos se había establecido una diminuta relación entre extraños, 

tan diminuta que, con toda probabilidad, era consecuencia de la aplicación 

de las mínimas normas de cortesía. O eso pensaba yo.  

Unos días después de haber iniciado esa tímida comunicación, el chico 

hizo algo que me sorprendió, y comprendí entonces porque no articulaba 

palabra alguna y solo se limitaba a asentir con la cabeza. En lugar del 

típico "buenos días" vino a decir "hoy va a ser un día lluvioso" con un 

maravilloso conjunto de gestos propiciados por un diestro movimiento de 

sus manos. Comprendí, entonces, que era mudo, pero no sordo, porque 

entendió perfectamente mi desconcertada respuesta. O quizás solo estaba 

leyendo mis labios.  

La cuestión es que a partir de entonces nuestra relación avanzó un paso 

de gigante, algo que me gustaba porque se basaba en una comunicación 

simple, sincera y carente de florituras lingüísticas. Poco a poco, nos 

fuimos conociendo un poco más y yo me apercibí de algo que supongo 

que era evidente para cualquiera: que el chico era alto, guapo, tenía el 

pelo rubio y largo (casi con un toque femenino) y unos ojos azules tan 

transparentes que dejaban traslucir sus pensamientos. Aquello me recordó 

que había olvidado lo que era mirar a un hombre. Pero si yo era capaz de 

ver todo eso en él, me pregunté qué veía él en mí: ¿A una mujer a punto 

de alcanzar los cuarenta, bajita, con el culo redondo y  

grande como una plaza de toros y una cara más propia de un orangután 

que de un ser humano? Si era así, él nunca lo demostraba. Todo lo 
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contrario, parecía desprender un amor radiante por los cuatro costados. 

Llegué a pensar que le gustaba y me ruboricé por ello. Una mujer de 

cuarenta con un chico de, cuántos, dieciséis, diecisiete..., no sé, siempre 

he sido incapaz de adivinar la edad de las personas.  

Nuestras conversaciones, tan intensas como permiten cinco minutos, se 

detenían abruptamente con la llegada del autobús, puesto que una vez 

arriba, a mí me gustaba sentarme en los asientos traseros y a él en 

cambio lo más cerca posible del conductor. Los temas de conversación 

eran variados e iban desde algo tan cercano como sus estudios o mi 

trabajo hasta cosas tan lejanas e inabarcables como la situación política o 

económica del país. De hecho, parecía interesarnos a ambos mantener 

aquellas conversaciones porque sin darnos cuenta pasamos de llegar a la 

parada de los cinco a los diez minutos de anticipación.  

Hoy, sin embargo, todo ha sido diferente. Él ha llegado algo más tarde que 

yo y la expresión alegre y amable de su cara no era la misma de cada día. 

Desprendía una trascendencia que no había visto antes. Se ha sentado a 

mi lado y desde el principio me miraba furtivamente. Yo he intentado 

entender, pero sin éxito. Entonces, cogiéndome del todo desprevenida, ha 

acercado su cara a la mía y me ha dado un beso: corto, superficial.  

El hecho de ponerme a escribir sobre ello me ha permitido comprender lo 

que he sentido en ese instante: a pesar de su brevedad, ha sido un beso 

eterno y de una profundidad asombrosa, al menos para alguien a quien 

tan solo han besado sus padres de una forma claramente cariñosa.  

Una vez se han separado nuestros labios, ha salido corriendo y creo que 

entiendo el porqué, si bien entonces no he sido capaz de pensar en nada, 

solo en que esa era la primera vez que alguien me besaba así. Ahora sé 

que tanto él como yo hemos sentido algo especial, pero su corta edad no 

le ha permitido asimilarlo y ha huido presa del terror a lo desconocido. Y 

yo algo parecido. Me siento desconcertada y trato de analizar lo ocurrido 

aplicando toda la experiencia que me dan mis casi cuarenta años de edad. 

No tengo nada más que decir, solo espero que llegue mañana por la 

mañana a primera hora para verlo aparecer y notar su calor cuando se 
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siente a mi lado, pero algo me dice que no vendrá, aunque todo mi ser lo 

desea con fervor.  

Luis Cantero  

(Pare de la Carlota i Tomàs Cantero) 

 


