
	



SANT	JORDI	2020		

 
Benvingudes famílies, 

El confinament és quelcom nou per a tots plegats. Una situació que ens fa 

retrobar-nos amb nosaltres mateixos i que ens dóna la possibilitat de treure a 

fora el que pensem, sentim o reflexionem en aquet moments més incerts... I 

una bona manera d’expressar tot això és escriure. 

Posar en paraules totes aquests sensacions, emocions i reflexions moltes 

vegades no és fàcil, però quan ho aconseguim ens alliberem una mica al poder 

traduir en unes línies allò que tenim a dins. I Sant Jordi ens dóna l’excusa 

perfecta! Aquesta festa, convertida en tradició, ens ajuda aquesta vegada en 

uns moments que marcaran la nostra història col·lectiva i també les nostres 

vides. 

Els vostre escrits ens permetran compartir aquests confinaments particulars de 

cada família i fer un espai escolar conjunt que ens permetrà estar més a prop 

els uns dels altres. Aquest Sant Jordi serà l’excusa perfecta per retrobar-nos, 

saber com estem i, en la distància, sentir-nos més junts. 

Enguany trobarem a faltar les feines d’Educació Infantil, que no han pogut 

elaborar el treball col·lectiu que habitualment es fa a l’aula. Per això us 

proposem que, des de les famílies, els demaneu de fer un dibuix i posar-lo a la 

finestra o al balcó. I us animem a compartir-lo a les xarxes socials. Que les 

circumstàncies no ens facin perdre la tradició! 

Aquests dies els balcons s’han convertit en un canal de comunicació amb 

l’exterior, amb salutacions, aplaudiments, concerts... També ara, amb aquest 

Sant Jordi del 2020, volem que les finestres, terrasses i balcons permetin que 

us arribi l’escalf de totes i tots els que formem la nostra escola. 

 

Des de l’Escola Guinardó us desitgem un feliç dia de Sant Jordi! 
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Premiats	Jocs	Florals	2020	

1r	Primària:	Saltamartins	i	Espiadimonis	

Els	dos	cavallers	i	el	drac.	Max	V.,	Gerard	C.,	Kilian	A.i	Martí	G.	

La	princesa	i	el	cavaller.	Emma	P.,	Paula	C.,	Iria	i	Ari	F.		

El	tresor	perdut.	Quirze	L.,	Marc	S.,	Laia	L.	i	Biel	P.		

La	roquera	i	el	gat.		Ona	C.,	Maria	M.,	Noa	T.	i	Lola	V.		

La	lluita	del	drac	i	la	princesa.	Pol	C.,	Lara	J.-V.,	Maria	L.	i	Inés	G.		

El	lleó	petit.		Alba	R.,	Simona	Z.,	Quim	S.,	Eric	P.,	Luka	R.,	Mar	X.,	Clàudia	Q.,	Aitor	F.i	Antonio	C.	

La	baralla	del	pinzell	i	del	paper.	Hugo	S.,	Cristina	T.,	Laia	F.,	Sergi	A.	i	Juan	Manuel	V.			

La	pinça	i	la	seva	amiga.	Arlet	V.,	Mireia	L.,Emma	T,	Bernat	A.	i	Èric	V.	

El	mòbil,	el	violí	i	el	piano.	Max	C.,	Lucía	S.,	Júlia	C,	Gustavo	H.	i	Aleix	O.	

El	problema	de	l’elfa	sirena.	Elsa	P.,	Laia	M.,	Matteo	M.,	Luna	L.	i	Feven	T.		

	

2n	Primària:	Orques	i	Dofins	

PREMIS	

L’	Alícia	i	la	seva	vareta	màgica.	Nahia	Serrano	i	Míram	Palacios.		

La	Sara	i	el	Dori.	Lucía	Hernández,	Álvaro	León.		

La	fàbrica	de	l’aeroport.Arnau	Batalla,	Adrià	García		

 
ACCÈSSITS	

La	balena	viatgera.		Oriol	Carreras	i	Martí	Larruy.			

El	pirata	i	la	cova	misteriosa.	Clara	Grayston	i	Xavi	Herranz		

La	gran	aventura	al	cel.	Lucía	Guerrero	i	Júlia	Clavero		
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3r	Primària:	Cangurs	i	Coales	

PREMIS	

El	drac	de	gel.	Miquel	Argemí.		

El	tresor	perdut.	Sara	El	Kadaoui.		

Les	intrèpides	Pili	i	Mili.	Júlia	Garcia	

	

ACCÈSSITS	

L’aventura	a	l’espai.	Clàudia	Escorza.		

La	Míriam	i	la	Paula	a	l’escola	de	bruixots.	Ainhoa	Pérez	

Els	trobadors	d’animals.	Dani	Gómez		

	

4t	Primària:	Martinets	i	Bernats	

PREMIS	

El	diari	de	l’Amèlia.	Bruna	Roselló		

Hi	havia	una	vegada	Bruna	Borràs	

Un	nou	sentiment	.	Maya	Adib	Aguilar	

ACCÈSSITS	

Cavallera	per	un	temps.	 Pau	Alcántara	

Mai	dubtis	de	la	fantasia.	Gisela	Ariño 

Un	poble	diferent. Pol	Monroy	

Tu	decideixes.	Andreu	Vidal	

 

5è	Primària:	Xaloc	i	Mestral	

PREMIS	

La	vida	és	injusta.	Hugo	Martín.	

Les	paraules	Martina	Hernández.	

L’assassinat	666.	Èric	Puig	de	Morales.	 
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ACCÈSSITS	

Cassandras. Martí	Batalla		

Un	Sant	Jordi	Inoblidable. Carla	Colinas 

 

6è	Primària:	Terral	i	Marinada	

PREMIS	

Sense	Títol.	Mireia	Doménech.		

Somio	Realitats.	Carla	Pérez.		

La	mar	bella.	Irene	Ortuño.		

ACCÈSSITS	

El	món	misteriós.	Ángel	Fernández.	

L’últim	eesforç.	Joana	Gimisó.		

El	meu	regal	d’aniversari.	Valeria	Martínez.	

 

1r	ESO:	Llevant	i	Ponent	

PREMIS	

Dolça	tecnologia		Ivet	Rodríguez.	

Kind	of	blue.	Joel	Sussler.	

ACCÈSSITS	

Una	sèrie	de	catastròfiques	dissorts.	Laia	Garcia		

Desde	el	minuto	0.	Ramón	Gàlvez	

La	cometa.	Laura	Guardiola.		

	

2n	ESO:	Migjorn	i	Tramuntana	

PREMIS	

¿Libres?	Laia	Beyloc		

Ya	aquí.	Yael	Vidal		

Gritos	envueltos	en	fuego.	Martina	Lisa	
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ACCÈSSITS	

Aquells	20	minuts.	Guiomar	Pardiña		

Popularitat	o	amistat.	Laia	Enríquez		

	

3r	ESO:	Cerç	i	Llebeig	

PREMIS	

Recuerdos	Anna	Micó		

La	meva	vida	com	a	Casio		Marina	Martí		

Enigmática	botella.		Hayat	Chavarria	

ACCÈSSITS	

Barcelona,		la	meva	ciutat.		Helena	Mestres.	

El	beso.		Albert	Garcia.	

	

4t	ESO:	Garbí	i	Gregal	

PREMIS	

L’adéu	que	mai	sabré	dir.	Paula	Collelldemont		

Obre	els	ulls.	Bruna	Rosàs		

La	niebla	ascendente.	Pol	Celaya		

	

Adults	

PREMIS	

Paula	y	Mario.		Avi	de	Paula	i	Mario	Casado		(1r	EPRI	i	P4)	

La	bufanda	de	colors.		Àvia	de	la	Vània	Alsina	Cabañero	(P4	Esquirols)	

L’àvia	Roser.	Marià	Cabutí.	Avi	del	Pol	Cabutí	(5è	EPRI)	

ACCÈSSITS	

Un	dia	de	setembre.	Enric	Milà.	Pare	de	Joel	Milà	(3r	ESO)	
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Cicle	Inicial	

Els	dos	cavallers	i	el	drac	
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Max	V.,	Gerard	C.,	Kilian	A.,	Martí	G	.	1r	EPRI									
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La	princesa	i	el	cavaller	
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 Emma	P.,	Paula	C.,	Iria,	Ari	F.	1r	EPRI									
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El	tresor	perdut		
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                 Quirze	L.,	Marc	S.,	Laia	L	i	Biel	P.	1rEPRI																																																																																						
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La	roquera	i	el	gat	
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      											Ona	C.,		Maria	M.,	Noa	T.	I	Lola	V.	1r	EPRI	
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La	lluita	del	drac	i	la	princesa		
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                                                                     Pol	C.,	Lara	J.-V.,	Maria	L	i	Inés	G.	1rEPRI																																																																															
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El	lleó	petit			

	



	 19	

	

Alba	R.,	Simona	Z.,	Quim	S.,	Eric	P.,	Luka	R.,	Mar	X.,	Clàudia	Q.,	Aitor	F.,	Antonio	C.																																																																																					
1r	EPRI				
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La	baralla	del	pinzell	i	del	paper	
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																																																														Hugo	S.,	Cristina	T.,	Laia	F.,	Sergi		A.	I	Juan	Manuel	V.	1r	EPRI	

																																																																																															.		
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La	pinça	i	la	seva	amiga	
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                                                           Arlet	V.,	Mireia	L.,Emma	T,	Bernat	A.	i	Èric	V.	
																																																																																																				1r	EPRI	
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El	mòbil,	el	violí	i	el	piano		
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																																																																					Max	C.,	Lucía	S.,	Júlia	C.,	Gustavo	H.,	Aleix	O.	1r	EPRI	
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El	problema	de	l’elfa	sirena	
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Elsa	P.,	Laia	M.,	Matteo	M.,	Luna	L.	i	Feven	T.		1r	EPRI.	
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L’	Alícia	i	la	seva	vareta	màgica	
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Nahia	Serrano	i	Miriam	Palacios.	2n	EPRI.		
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La	Sara	i	el	Dori	

	



	 31	

	

Lucía	Hernández	i	Álvaro	León.	2n	EPRI	
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La	fàbrica	de	l’aeroport		
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Arnau	Batalla,	Adrià	García.	2n	EPRI	
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Cicle	Mitjà	

El	drac	de	gel	

	

Vet aquí una vegada al regne del foc hi havia un drac que es deia Tom. 

El Tom era un drac de gel i tenia tres germans, un que es deia Coco, l’altre es 

deia Dix i l’altre Adrià. Amb els germans sempre es reien del Tom perquè ell 

era de gel i no de foc com tots els altres dracs del regne de foc. 

Malgrat tot, el Tom es va preguntar perquè era de gel i no de foc. Li va 

preguntar a tothom del regne però ningú li contestava el perquè. Un dia va voler 

canviar de gel a foc però no sabia com. Va buscar a tots els llocs. Resulta que 

ell mateix coneixia un amic que sabia que en una botiga hi havia la poció 

canviadora. Li va donar l’adreça i va marxar a la botiga. Aquella botiga estava a 

un altre regne. 

 

El Tom va recórrer un llarg camí: muntanyes, boscos i fins i tot platges. A punt 

d’arribar es va trobar al Omarocs, un dolent. Va començar la lluita. El Tom va 

intentar amagar-se però l’Omarocs el va trobar. Quan l’Omarocs estava a punt 

de llançar un raig destructor, en Tom el va congelar. En Tom va descobrir que 

el gel no era tant dolent. 

 

I des d’aquell dia es va posar molt content de ser qui era: un drac de gel. 

	

Miquel	Argemí.	3r	EPRI	
 

El	tresor	perdut		

Vet aquí que una vegada hi havia un grup de nens i nenes que anaven a 

l'institut. Hi havia una nena a l'institut que tots deien que era la més popular i 

guapa però en realitat era una mal educada. El grup de nens i nenes sempre la 

miraven d'amagat. Aquell grup es deia les 7 estrelles. Els membres de les 7 

estrelles es deien Clara, Marta, Jordi, Clàudia, Sara, Júlia i Martí. Una vegada a 
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la paperera de la classe la Clara va trobar un mapa i li va ensenyar a la Marta 

que és la seva millor amiga. Llavors la Marta li va dir: 

-I si li diem al grup?  

La Clara va respondre:  

-D'acord li diem però a ningú més.  

Quan li van dir al grup no s'ho creien però els van ensenyar el mapa: van 

al·lucinar. Després de classe van anar a casa de la Marta i es van quedar a 

dormir. L'endemà van anar a buscar el tresor al bosc.  

 

El Jordi és molt despistat i es distreu molt. Al cap d'una estona van parar a 

esmorzar i el Jordi com havia begut molta aigua va dir que marxava a fer pipi. 

Caminant, caminant... es va perdre. El Jordi no sabia on anar i es va quedar 

quiet. Tots els altres pensaven que el Jordi estava fent pipi però no sabien que 

s'havia perdut. El Jordi va començar a caminar i es va trobar a la Mandi. La 

Mandi que sempre és egoista li va dir que si el donava el tresor quan el 

trobessin li diria on estaven els seus amics. 

 

El Jordi li va respondre que sí però que només li donaria la meitat. La Mandi li 

va dir que no que ella ho volia tot o si no li diria on estan els amics. El Jordi li va 

dir doncs que ja no calia que li digués, que no hi havia tracte. La Mandi se'n va 

anar a casa seva molt enfadada. Els altres buscaven al Jordi i el Jordi als 

altres, però no es trobaven. Es va fer de nit i el grup van acampar i sopar. 

L'endemà van anar a buscar al Jordi i al cap d'unes hores caminant van aturar-

se a esmorzar.  

 

Després d'esmorzar van caminar i es van trobar una cascada i un llac amb 

molts animals però hi havia una cova que traspassava a l'altra banda i 

necessitaven passar. Dins la cova hi havia un ós molt gran i van estar pensant 

una estona com podien passar per allà. Van pensar que podien pujar escalant 

per a dalt. Però per pujar escalant necessitaven material d'escalada i no en 

tenien. Van mirar el GPS on hi havia muntanyes per escalar i així potser 

trobaven escaladors i els podien deixar l'equipatge d'escalada. Van agafar 

menjar, ho van posar tot en una motxilla i es van posar a buscar una muntanya 

d'escalada. Al cap d'una estona, van parar a dinar i tots portaven coses 
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diferents: la Clara portava macarrons, la Marta verdura, la Sara croquetes, la 

Júlia ensaladilla, la Clàudia pollastre i el Martí puré. Tots van dinar molt bé i van 

tornar a posar-se a caminar. Quan van arribar a una muntanya d'escalada van 

veure el Jordi escalant amb uns amics que havia fet. 

 

Llavors el Jordi els va presentar els amics. Un es deia Joan i l'altre es deia 

Cloe. Els van dir que si volien ajudar a trobar el tresor. Els van explicar que allà 

a prop hi havia un mag que a canvi d'alguna cosa de menjar els donaria el 

tresor. Van agafar uns macarrons que havien sobrat i una poma que no volia 

ningú. Quan van arribar li van donar i el mag els va dir que primer havien de fer 

unes proves d'equilibri. 

-Heu de passar per aquest tronc sense caure. 

Tots van superar la primera prova però encara els faltaven dues. La segona 

havien de pujar a un arbre i treure la mà a dalt de tot. Aquesta ja els va costar 

més perquè tots ho van fer però quan treien la mà queien. La tercera prova era 

saltar un precipici però amb unes cordes per si queien. Tots van caure, però al 

final ho van aconseguir.  

 

El mag els va donar el tresor però no sabien com tornar a casa.  

La Cloe i el Joan els van dir al grup que es quedessin a dormir i ja anirien tots 

junts l'endemà quan hi hagués més llum. Van veure una pel·lícula molt divertida 

i l'endemà van anar a casa. Quan van veure el parc del barri, van anar a jugar. 

Al cap d'una estona, van trobar les mares que sortien de la cafeteria i abans 

que marxessin els van dir a la Cloe i al Jordi si volien formar part del grup. Ells 

van dir que sí i es van passar a dir, les 9 estrelles. Els van acomiadar i van 

marxar. 

 

A casa van fer una festa de pijames i van venir tots. Van mirar pel·lícules, van 

menjar crispetes i s'ho van passar molt bé. L'endemà van anar al parc i es van 

acomiadar tots els amics. 

 

Sara	El	Kadaoui.	3r	EPRI	
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Les	intrèpides	Pili	i	Mili		

Aquesta història va passar a l'estiu del 2017. Ai! Espereu, que ens presentem. 

Som la Pili i la Mili. 

Soc la Pili i m'encanten les muntanyes russes. I ella, és la Mili, la meva 

germana i odia les muntanyes russes. La mare i el pare ens van dir que aquest 

cap de setmana aniríem... 

-Sempre el mateix- em va interrompre la Mili. 

-Ai Mili... em toca parlar a mi! Doncs el que deia, anirem a la fira i estarà ple de 

muntanyes russes. 

-Ai, que pesadeta amb les muntanyes russes- va tornar a interrompre'm la Mili. 

-Ara parla tu- li vaig dir a la Pili, però ara ja no volia parlar. 

-Ai, de veritat! No hi ha qui t'entengui- vaig dir ja amb veu una mica enfadada. 

Llavors la mare va dir: 

-Nenes a dinar! 

 

Ja és cap de setmana i això significa que marxem a la fira! La Mili em va 

interrompre una altra vegada només per dir-me que a la fira hi aniríem a les 

quatre però li vaig dir: 

-Si ja són les quatre. 

Llavors em va respondre: 

-No, mira el meu rellotge marca que són les dues. 

-Però aquest rellotge va malament Mili- li vaig haver de dir. 

I en aquell moment vam sentir una veu que deia: 

-Nenes, anem a la fira! 

El pare i la mare ens reclamaven, així que vam agafar les motxilles. Dins la 

motxilla portàvem una ampolla d'aigua, uns quants fruits secs i una gorra per si 

feia molt sol. Vam emprendre el camí. 

 

Ja som a la fira!- va dir la Mili molt contenta. 

Jo no vaig poder dir res perquè em vaig quedar sense paraules. 

La primera atracció que vam pujar va ser la muntanya russa però la Mili no va 

pujar, només volia mirar. La segona atracció va ser la nòria. La tercera va ser 
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un petit museu de miralls i vam anar pujant a diferents atraccions. Una d'elles 

era els autos de xoc. Quan estàvem a la fila per pujar, la Mili va dir: 

-Pili, Pili. 

En sentir el meu nom em vaig girar: 

Què passa? 

La Mili em va dir: 

-Mira darrere de la nòria. 

Jo em vaig girar i vaig veure un senyor vestit de negre i vaig veure que li estava 

robant la bossa a una senyora gran. 

Queda't aquí fent la cua mentre jo vaig pel lladregot aquell- vaig dir 

incessablement. 

La Mili va protestar i em va dir: 

-Pili cara dura, perquè no et quedes tu a fer la cua! 

Ens vam mirar i vam dir: 

-L'última que arribi és un ou podrit. I ens vam posar a córrer les dues però quan 

vam arribar el lladregot ja no estava. Jo li vaig dir a la Mili: 

-Si t'haguessis quedat a la cua! 

Quan la Mili estava a punt de contestar-me la mare va dir: 

-Nenes marxem! I per cert, esteu castigades per marxar sense permís de la 

cua. 

 

Vam anar cap a casa. La Mili va donar un cop de porta i es va tancar a la seva 

habitació. Jo vaig fer exactament el mateix. A l'hora de sopar la Mili i jo no ens 

vam parlar i vam marxar a dormir. Mentre estava al llit vaig escoltar les veus 

dels pares que parlaven i deien que aniríem a un parc de la muntanya i si ens 

portàvem bé després del parc aniríem al zoo. 

 

Al cap de setmana següent vam anar al parc de la muntanya. La Mili i jo ens 

vam apropar i vam dir alhora: 

-Sento molt el que va passar a la fira... 

Ens vam fer una abraçada i vam fer les paus. 

La Mili em va dir: 

-Que et sembla si enxampem al To... 

-Però qui és el To...?-li vaig dir jo. 
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-No t'ho vaig dir?- em va preguntar la Mili. 

-Ahir a la tarda vaig estar investigant sobre el lladregot de la fira i vaig trobar 

que es diu Toc. 

 

A la tarda vam anar al zoo i allà estava el Toc observant una altra bossa. La va 

intentar robar. Quan estava el Toc a punt d'agafar-la, la Mili i jo ens vam mirar 

als ulls i ens vam posar a córrer. El toc havia caigut a la nostra trampa! 

La bossa era de la mare que feia que era una senyora distreta que duia la 

bossa de mà oberta. 

Nosaltres vam avisar al pare que ràpidament va trucar a la policia. En dos 

minuts van arribar i es van emportar al Toc a la presó. 

 

-Això és treball en equip! 

Al dolent vam agafar i nosaltres vam guanyar....	

Júlia	Garcia.	3r	EPRI	
	

	 El	diari	de	l’Amèlia	

	

Estimat diari, em dic Amèlia Anderson i visc a Londres, tinc 11 anys i ara visc 

en un internat perquè els meus pares van morir en un accident d'avió. Ara visc 

a l'internat Heltonn, allà ens fan treballar molt dur i, si no surt perfecte, no ens 

deixen sopar.  

Fa uns dies que m'havien anunciat que em volien adoptar. Jo estava molt 

contenta perquè pensava que quan m'adoptessin seria lliure de fer el que més 

m'apassiona de tot, jugar a futbol. 

Avui és el dia de l'adopció, els meus pares adoptius són una mica estranys. Jo 

pensava que aquests pares m'adoptaven perquè no tenien fills i tenien molt 

amor per repartir. Però m'equivocava, quan vam arribar a la casa em van dona 

una llista llarguíssima de coses que havia de fer. En aquell mateix instant vaig 

recordar la mama quan em llegia la Ventafocs però jo, ara, era la Ventafocs. 

Sense voler se'm va escapar una llàgrima i la mestressa em va dir:                       

- Prou de plorar i més treballar. 
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Era la una de la matinada i encara estava fregant el vàter. És aleshores que 

vaig veure que tenia fills. Portava menys d'un dia allà i res no podia anar pitjor.            

A les dues, finalment, em van deixar anar a dormir. El lavabo estava impecable. 

L'endemà al matí, el lavabo estava super brut i vaig veure els dos fills rient. La 

mestressa va agafar un cinturó i va començar a pegar-me amb el cinturó. Em 

va tancar al lavabo i em va dir que fins que no estigués net no sortiria i va 

tancar amb un cop de porta. 

Jo vaig estar més d'una hora cridant per la finestra però, era inútil, ningú 

passava per allà. Al final vaig parar i vaig pensar. Estava clar, havia d'escapar 

d'aquella casa. 

Em feia molt mal el coll, tenia la marca del cinturó. Al final, em vaig escapar per 

la finestra, estava al mig d'aquell carrer desèrtic i vaig veure una biblioteca. Allà 

podia veure el meu arbre genealògic. Una senyora super alta em va preguntar:                       

- Tu que fas aquí neneta? Això és per adults.                                 

Jo li vaig dir:            

- Ho sento, ja me'n vaig.  

Em vaig amagar sota la taula i vaig intentar buscar el meu arbre genealògic. 

Tothom estava mort menys una persona, però no em va donar temps de mirar 

el seu nom perquè em van agafar. Una senyora més alta que un campanar 

m'havia vist. Vaig sortir corrents i vaig tornar a ficar-me per la finestra del 

lavabo, a netejar. Havia estat a punt de veure el nom, però no. Crec que era la 

meva tieta. 

L'endemà al matí vaig tornar a escapar-me i vaig anar al jutjat, a denunciar la 

mestressa però em van dir que una nena no podia denunciar a ningú. Així que 

vaig tornar, però em va enxampar. Ho vaig saber perquè estava esperant-me a 

la porta amb el cinturó a la mà. Jo estava tremolant de por, sabia que els cops 

serien més forts que l'altra vegada. 

Per sort, la bibliotecària, la senyora alta, era la nostra veïna i ho va veure tot. 

Va denunciar a la mestressa i va contactar amb la protectora de menors i ella, 

de seguida, va localitzar la meva tieta. 

Ara estic vivint amb la meva tieta, la mestressa està a la presó, els seus fills 

estan a l'internat Heltonn, per fi sabran el que és treballar dur. 
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La meva tieta és molt amable, fa uns macarrons amb formatge boníssims i, el 

millor de tot, s'assembla a la meva mare. Ara vaig a la biblioteca i la tieta em 

llegeix la Ventafocs i jo ja no ho sóc. 

Estimat diari, la meva història té final feliç però no totes el tenen. 
 

Bruna	Roselló	Angles.	4t	EPRI	
 

Hi	havia	una	vegada	

La Clara és una nena que no pot anar a dormir sense llegir un conte. Cada nit 

la Marta, la seva mare, agafava un conte, a l'atzar, de la llibreria. Però aquell 

dia va ser diferent. La Marta va fer una excepció, com que era el dia de Sant 

Jordi va agafar la increïble llegenda de Sant Jordi. 

La Marta va començar a llegir: Hi havia una vegada un poble on hi regnava la 

felicitat, però la felicitat no va durar gaire temps. Va arribar un drac que sempre 

tenia gana i pel poble va ser un gran problema perquè es menjava tot el que 

tenia al voltant, els ramats d'animals, destrossava els arbres per aconseguir el 

fruit... 

Un dia, el rei del poble va anar a parlar amb el drac. El rei li proposava fer 

acords, donar-li cada dia un animal o un sac de menjar però sense que hi 

hagués destrosses. Va funcionar durant un temps però aviat el drac es va 

cansar i va tornar a devorar-ho tot. 

Llavors van decidir fer un sorteig entre els habitants del poble i qui sortís seria 

el sopar del drac. Al poble hi vivia una princesa i va tenir la mala sort que va 

sortir la primera. Quan el drac estava a punt de fer la primera queixalada va 

arribar un cavaller amb una gran armadura de plata que estava disposat a 

salvar-la.  

- Un moment, mare! 

- Però i ara què passa? 

- A  mi em sembla que la princesa té un pla per escapar-se i és el cavaller que 

està en perill. 

- D'acord doncs... Just quan va arribar Sant Jordi la princesa va treure una 

pedra de sota el vestit i va estabornir el drac, aprofitant que s'havia distret. 
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- I ara què, Clara? 

- Quan el drac es va despertar es va trobar lligat al mig de la plaça del poble. 

Des d'aquell dia, els nens i les nenes anaven a veure'l i a portar-li menjar. El 

cavaller Jordi va estar tan content que la princesa el salvés que es va treure 

l'armadura i es va quedar al poble fent de pagès. 

Què et sembla mare? Mare? 

-Zzzzzz! 
	

Bruna	Borràs.	4t	EPRI	
	

Un	nou	sentiment	

 

Fa molt temps van tancar un home innocent a la presó. En aquells temps, els 

policies estaven enfadats perquè no trobaven un lladre i van avisar que l'havien 

atrapat. La gent va començar a anar a veure'l i a demanar-li que els tornés les 

seves coses però com no les tornava els policies es van enfadar amb ell. Per 

castigar-lo el van deixar sense menjar. 

Una senyora es va assabentar i va començar a portar-li menjar cada dia. Un 

mes després es van enamorar. Quan van trobar el lladre van deixar anar a 

l'Unai, l'home innocent. 

Dues setmanes després, van raptar a la Maria, la seva promesa. L'Unai va 

començar a buscar-la i va demanar ajuda. Tres mesos després va trobar la 

Maria però estava molt, molt dèbil. Va voler portar-la a casa seva però s'havia 

perdut. Va caminar, sense saber on anava, fins que es va trobar en un poble. 

Allà el van ajudar, però l'Unai tenia  una missió: Havia de trobar el lladre que 

havia raptat la Maria.  

Quan el va trobar es va adonar que l'únic que li passava era que necessitava 

una família. 

L'Unai va intentar fer-se amic d'en Carles. Quan ho va aconseguir li va 

demanar que anés al poble. Quan van arribar li va dir que ja tenis la seva 

família. En Carles es va emocionar moltíssim i va córrer a conèixer la gent del 
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poble. 

L'Unai va estar super content quan va saber que la Maria s'havia recuperat. Va 

ser així com va descobrir l'amor, un nou sentiment. 

Maya	Adib	Aguilar.	4t	EPRI	

Cicle	Superior	

La	vida	és	injusta			

 Setembre de 1938, un any abans de la Segona Guerra Mundial. 

 

Jo estava molt entusiasmat perquè arribés el primer dia d’escola i per conèixer 

els nens nous que vindrien. El dia que vaig arribar a classe em vaig quedar 

bocabadat perquè hi havia una nena jueva preciosa que tenia uns ulls brillants 

com els estels i un somriure extravagant. Jo volia fer-me amic d’ella però tots 

m’apartaven de la Marie discretament perquè pensaven que la religió jueva no 

era apropiada a Alemanya. En canvi jo només volia estar amb ella perquè jo no 

pensava com ells. Per mi ella era la meva millor amiga en secret.  

 

La Marie em convidava cada tarda a casa seva a berenar i jugàvem a jocs de 

taula com els escacs. Ella sempre em guanyava perquè era molt intel.ligent. La 

seva mare era amable i dolça i el seu pare mai parava a casa perquè sempre 

estava treballant a l’hospital. La seva mare em feia bromes sobre que algun dia 

seria millor que ella als escacs. Jo en canvi no estava d’acord perquè ella era 

molt més llesta que jo. M’hagués agradat portar a la Marie a casa meva però jo 

tenia molta por perquè el meu pare era un nazi que odiava a les persones 

jueves. Cada vegada l’escola odiava més als jueus fins que va arribar al punt 

que els tenien una classe diferent a la nostra. Va arribar un dia que la Marie no 

va tornar a l’escola. Jo vaig anar a casa seva a investigar, la porta estava 

oberta i no hi havia ningú.  
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  Gener de 1939, ja havia començat la guerra. 

 

Un dia el meu pare va portar un periòdic que anunciava que havien obert el 

primer camp de concentració a Alemanya. El meu pare em va preguntar si volia 

acompanyar-lo. Jo tenia molta curiositat i li vaig dir que sí. Quan vaig arribar 

vaig veure que hi havia molts nens prims i plorant, em semblava una crueltat. 

De sobte em vaig trobar a la Marie plorant entre els nens. Jo vaig intentar 

abraçar-la però el pare em va apartar d’ella dient que no era una persona 

“normal”, què els jueus eren una raça inferior.  

 

  Març de 1959, visc a Berlin. 

 

Avui en dia la trobo molt a faltar. Era la meva millor amiga i encara recordo les 

tardes que jugàvem junts. Penso que la vida és molt injusta! la Marie hauria 

d’estar entre nosaltres.   
																																																																																																										Hugo	Martín.	5è	EPRI																																																																																																			

																									

Les	paraules		

No m’agradava l’escola, i no perquè fos avorrida, sinó perquè a l’escola tothom 

em tractava diferent a la resta perquè sóc muda. Abans de continuar amb la 

història us explicaré quatre coses sobre mi: Sóc una nena de 10 anys, pèl-roja i 

amb la cara pigada. A més sóc massa tímida i poc sociable. 

Tot va començar el primer dia d’escola de 5è. Mentiria si us digués que tenia 

ganes de tornar a l’escola. Havia de tornar a fingir que no veia les mirades amb 

to burleta de la gent. A mitjans de la primera setmana d’escola, mentre 

vaguejava pel pati del migdia, vaig veure una cara que no em sonava de res. 

On em disposava a asseure per passar l’estona hi havia una nena amb la cara 

enfonsada dins un llibre. Vaig necessitar uns instants per deduir que era la 

nena nova. Em vaig situar al seu costat i ella no em va dir res. Al final això es 

va convertir en un costum. Arrel d’això vam veure que ens hi aveniem bastant. 

Quan vaig tornar de les vacances de Nadal vaig notar que quan passava pel 

costat d’algú,aquella persona reia. Vaig pensar erròniament que seria quelcom 
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puntual. Això va anar augmentant fins a tal punt que quan arribava a casa em 

tancava a l'habitació i no sortia fins a l’hora de sopar. Al cap d’uns mesos 

mentre llegia un llibre que m’agradava molt, van venir aquells nens que havien 

començat el “joc” de fer-me la punyeta. Per distreure´m una mica vaig intentar 

pensar que venien per disculpar-se però en el fons sabia que no era així. De 

sobte em van treure el llibre i van obrir la font amenaçant-me de mullar-lo. 

L’Aina que com sempre, jeia al meu costat, va aixecar-se d’un bot disposada a 

plantar cara a aquells nens. De mica en mica més curiosos es van anar 

col·locant al nostre voltant. Quan l’Aina estava a punt de treure-li el llibre, ell 

amb molta malícia el va deixar anar sota el raig d’aigua. Tothom va esclatar a 

riure, no m’ho podia creure. A l’hora d’anar a dormir, pensaments despectius 

sobre mi mateixa em van envair. Quan em vaig despertar semblava que en 

comptes de dormir hagués corregut una marató.  Al pati del matí no vaig veure 

l’Aina per enlloc. Vaig suposar que estaria malalta, pero no va ser així. Quan va 

sonar el timbre per tornar a classe vaig sentir que el director em reclamava. Mig 

morta de por pensant que el director havia descobert l’episodi d’ahir vaig arribar 

fins la porta del despatx d'en Josep. El que vaig veure em va treure de les 

meves cavil·lacions, l’Aina estava allà asseguda. Enseguida em vaig adonar del 

que passava: L’Aina li havia explicat al director el que el Max i els seus 

companys m’havien fet ahir. No sabia si enfadar-me o agrair-li. Ella ho va notar 

i em va dedicar un subtil somriure. Després de gairebé una hora comunicant-

me amb signes amb el Josep ell em va dir que ja podia tornar a la meva classe. 

M'agradaria dir-vos que després d’allò tot va ser de color rosa però no va anar 

així. El que passa és que ja ha acabat el curs i el més important que he après 

és que es paraules poden ser dolces o enverinades però tu decideixes com 

emprar-les.  

	

																																																											 	 	 	 Martina	Hernández.	5è	EPRI																																																									

	 	 	 	 	 	

																



	 46	

L’assassinat	666		

Aquesta història que us explicaré va passar en un lloc llunyà fa molt de 

temps… 

Era hivern als Estats Units i en Grabil anava cap a casa seva i, com cada 

dia,passava per davant del Forn baguette. Després va tombar la cantonada 631 

i tot seguit va caminar per davant del supermercat “Up and jump”. A 

continuació, al cap de tres carrers, va girar cap a l’esquerra. Una illa més tard 

va girar cap a la dreta passant per un cartell d’un gat perdut i un de Coca-Cola 

seguit d'un anunciant el Black Friday. Desgraciadament, en Grabil, no va veure 

que un home el seguia. Després va entrar la seva casa, la 666, seguit de 

l’home. En Grabil el va sorprendre però no li va donar temps a reaccionar. 

L’home li va tirar el punyal que guardava dins la màniga. No va fallar. Va fer 

diana. 

Era de dia i els rajos del sol il·luminaven l’ habitacio d’en John  un esplèndid 

diumenge al matí. En John té 23 anys però malgrat la seva joventut no tenía 

temps de divertir-se. Per any nou s’havia proposat resoldre el cas. Estava 

dibuixant un mapa dels carrers. Va agafar un retolador vermell i va marcar una 

“X” al full. Va sortir a l’exterior i es va dirigir al carrer del Mercader fins arribar al 

número 196. Va trucar a la porta i va obrir un adult, que si fa o no fa,era de la 

mateixa edat. 

-Ets en Gerard?- va preguntar en John. 

- Sí. -va respondre ell. 

-Et vull fer unes preguntes.- va dir 

- Endavant- va respondre en Gerard 

-L’has vist ? - va preguntar ensenyant-li una fotografia. 

-Sí. - va respondre- si vols t’acompanyo. 

-D'acord.- i llavors tots dos van anar a la casa 666 i, com que , els quedava 

lluny van agafar 

un autobús. 

Desastre: a l'autobús se li va punxar una roda. No hi va haver més remei que 

anar caminant. Quan van arribar, en Gerard va indicar una porta secreta. Van 

entrar els dos. I, per art de màgia, la porta es va tancar. No es veia res. De 

sobte algú va donar-li un cop i va perdre el coneixement. 
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Quan es va despertar estava en una petita cel·la. En una pantalla estava en 

Gerard rient. 

- A partir d’ara em diràs Gasi Scrarat, si sobrevius a la tortura.- va dir- i ningú 

creurà que jo he matat a en Grabil- i dit això va prémer un botó i va començar a 

aparèixer aigua d’uns orificis. 

En John va apretar un petit botó situat sota el rellotge. 

De sobte es van sentir unes veus seguit d’una explosió que es va carregar la 

paret. 

Van entrar uns policies que van detenir en Gasi Scrarat. En John els hi va 

explicar tot el que li havia passat. El van detenir i se'l van emportar a la 

comissaria. En John va anar-hi. Tots els anys d'investigacions havien servit. El 

comissari, sorprès, li va preguntar si podia investigar un cas de feia 26 anys i ell 

no va dubtar. La seva intuïció deia que podia resoldre molts casos més. 
																																		 	 	 	 	 	 	

Èric	Puig	de	Morales.	5è	EPRI	

	

Sense	títol		

Els rajos de sol entraven per la finestra i il·luminaven tota l'habitació. Em vaig 

despertar de cop, estava suant. El llençol estava penjant de la finestra i l'aquari 

amb plantes falses s'havia trencat. 

Em vaig aixecar i vaig veure que al sostre hi havia un forat no molt ampli. Era 

molt profund, semblava que no acabés mai. Em vaig acostar una mica, només 

podia veure una foscor infinita amb unes fustes trencades al principi. Tenia la 

intenció d'anar a dir-li al meu pare, quan de sobte vaig sentir que em cridava 

per baixar a esmorzar i em deia que ja eren les vuit i quaranta del matí. Vaig 

recordar que aquell dia havia de sortir de casa a les vuit i cinquanta, de manera 

que només em quedaven deu minuts. Així que vaig baixar a esmorzar el més 

ràpid possible. El problema era que per anar de la meva habitació a la cuina hi 

havia 12 graons. Per variar, de camí a la cuina  vaig relliscar. Vaig recuperar-

me de la caiguda, per sort, aquella vegada no m'havia fet mal. La meva mare 

estava a la cuina prenent-se un cafè, i jo vaig anar a parar a sobre seu. Li vaig 

tirar la beguda a sobre i el meu germà va venir a pegar-me amb la seva pala de 
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joguina. 

Com es pot veure, som una família una mica desastre. Només una mica... 

Vaig esmorzar molt ràpidament i vaig anar a la meva habitació a vestir-me i 

arreglar-me. Vaig arribar a l'escola molt justet. Em van posar un 

examen sorpresa d'anglès i jo no havia estudiat, i per tant em va anar molt 

malament. 

Quan vaig sortir de l'escola, vaig decidir anar per un camí diferent del diari, un 

que passava per un llac i per la muntanya. Era molt més llarg, però em venia de 

gust variar una mica. Em vaig acostar al llac i vaig veure a la vora una cosa 

blanca. No ho podia veure bé, però a mesura que m'acostava ho podia veure 

amb més claredat. Era... un ou! Em van venir moltes preguntes al cap. Perquè 

era tan gran? Perquè estava allà? I sobretot... perquè tenia "topos"?! 

De sobte vaig sentir la meva mare que em cridava. 

- Marc! Que fas al llac?! Vine ara mateix a casa! 

- Sí mare, ja vinc. -vaig dir distret. Jo continuava mirant el suposat ou. Estava 

trencat, semblava que la criatura o la cosa que hi havia dins ja hagués sortit. 

M'estava distraient massa i s'estava fent fosc, havia de tornar a casa, de 

manera que vaig continuar caminant cap al meu destí. A terra hi havia unes 

petites petjades, cada una amb tres urpes al davant i una més gran al 

costat esquerre. Vaig seguir-les i em van portar cap a casa meva. Em vaig 

espantar molt. I si aquella criatura estava voltant pel meu jardí? I si era invisible 

i la tenia al meu costat? Vaig decidir entrar de pressa a casa per evitar 

problemes. La meva mare estava al menjador i em va mirar de reüll sense dir-

me res. Jo vaig fer el mateix, i a continuació vaig pujar a la meva habitació. 

Quan vaig obrir la porta, tot estava molt més desordenat que al matí. Es va 

sentir un soroll al meu costat. Després es va caure un llibre. I per últim van 

començar a moure's els llençols. O més aviat a moure's una cosa sota els 

llençols. Tal com m'havia imaginat, una orelleta de la cosa va sortir a 

l'exterior. A mesura que la cosa es movia, el seu cos es podia anar veient. Era 

una criatura molt estranya, blanca i amb  blaus. Tenia taques negres al morro i 

dues orelles petites. Tenia quatre potes molt curtes i una cua rinxolada com 

la d'un porc. Era tota petita i grassoneta. En els seus ulls es podia veure una 

criatura espantada, amb por i ganes de comprendre qui era jo i on estava ella. 

No sabia que fer. Així que vaig agafar un llençol i em vaig apropar lentament 
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cap a ella. Semblava deixar-se tocar, però aleshores va fer un pas enrere. 

Malgrat això vaig embolicar-la amb el llençol i vaig deixar-la sobre el llit. Vaig 

posar tres coixins al seu voltant i ella va recolzar sobre aquests. Em va mirar 

amb cara de pena i de sobte es va posar a dormir. Vaig aprofitar per examinar-

la una mica més. Era acabada de nàixer, però no sabia si era mascle o femella. 

Així que ho hauria d'escollir jo. Vaig optar per mascle, ja que jo sempre havia 

volgut tenir un eriçó mascle. També li hauria d'escollir un nom. Mmm... 

-Boleta?- la criatura va fer un salt- Sí? T'agrada Boleta?- l'animal es va aixecar i 

va començar a fer salts pel llit. 

Vaig començar a pensar. En Boleta tenia taquetes... perquè l'ou que havia vist 

abans també tenia marques i ell havia nascut d'aquell ou! I el forat que hi havia 

al sostre de la meva habitació era d'en Boleta que havia baixat per allà! 

I l'habitació estava tan desordenada per culpa d'en Boleta! És clar! Ara ho 

entenia tot! 

En Boleta va fer un crit i jo vaig agafar-lo en braços. Es va refregar amb el cap 

contra mi. El vaig acariciar i li vaig dir a cau d'orella: 

-Tranquil, jo et cuidaré. 

L'endemà em vaig despertar i en Boleta estava al meu costat dormint 

profundament. El vaig deixar dormint. No els hi vaig dir res als meus pares del 

que havia passat per por de posar-me en problemes i per seguretat. Vaig anar 

a l'escola i la meva amiga em va mirar amb cara preocupant. 

-Marc -va dir-, et veig una mica estrany. Ha passat res? 

-No, tranquil·la tot bé -vaig intentar semblar despreocupat però per com em 

mirava l'Ariadna crec que no havia funcionat. 

-Doncs jo et veig una mica pàl·lid. Segur que estàs bé? 

Potser, ja era hora que li digués el meu secret a algú. 

-D'acord. T'ho intentaré explicar. A veure, ahir em vaig despertar i hi havia un 

forat al sostre. De tornada a casa de l'escola, vaig veure un 

ou amb taquetes blaves, molt estrany, que ja estava obert. -l' Ariadna va 

assentir amb el cap- Després, de camí a casa, vaig veure unes petjades que 

anaven en direcció cap a on jo anava. I quan vaig entrar a la meva habitació hi 

havia una criatura amb lunars blaus com els de l'ou. Era petita, rodoneta, amb 

quatre potes i dues orelletes curtes i una cua rinxolada. I ara la tinc a la meva 

habitació i no sé què fer. No sé d'on ha vingut ni que és. 
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-Mira, quan sortim d'escola m'ho expliques tot bé, però ara hem de fer classe i 

ens estan cridant. 

-D'acord, quedarem aquí fora. 

L'Ariadna em va dir adeu i cadascú se'n va anar a la seva classe. 

Tal com havíem acordat, quan van acabar les classes, la meva companya 

estava en el lloc on havíem quedat. La vaig convidar a casa 

meva perquè pogués veure la criatura, i ella va acceptar la proposta. 

Primer vaig entrar jo a la meva habitació i vaig dir: 

-Boleta, soc jo, no t'espantis. Vinc amb una amiga, però no et farà mal. -En 

Boleta va sortir de sota el llit i se'm va tirar al damunt, amb una cara de felicitat 

que feia una mica de por. 

-Ehhhm... és això la criatura de la qual em parlaves? -va preguntar-me la paula. 

Jo li vaig dir que sí. És increïble! No havia vist mai una criatura com aquesta! 

És ben estrany! Si sembla un porc i tot. Com es diu? 

-Es diu boleta. No sé ben bé quin animal és. No sé ni si ve d'aquí. 

L'Ariadna em va preguntar que què faria ara. Jo li vaig respondre que no tenia 

res pensat, fins que ella em va proposar una cosa: 

-Saps què podríem fer? -vaig fer un gest de negació amb el cap.- Demà al matí, 

podem anar al lloc on et vas trobar a en Boleta i busquem si hi ha alguna pista 

d'on ve i tot això. 

Jo li vaig dir que era molt bona idea i que com que l'endemà no hi havia escola, 

quedaríem demà al llac a les nou en punt. Ella va fer que sí amb el cap i ens 

vam acomiadar. Ella se'n va anar de la meva habitació i em va dir adeu per la 

finestra. 

Em vaig quedar sol amb en Boleta. Em va mirar i vaig dir-li amb un gest que 

pugés al llit. Es va estirar a sobre meu i es va adormir. El vaig deixar 

descansant a la meva habitació i vaig baixar a buscar alguna cosa 

per alimentar-lo. Vaig agafar una caixa de cereals i vaig tornar a pujar. En 

Boleta continuava allà, dormint. Sense voler vaig moure una mica la caixa i la 

criatura es va despertar. Per la cara de gana que va fer, de seguida vaig saber 

que tenia gana, així que vaig obrir la capsa i vaig deixar uns quants cereals a 

terra. En Boleta va baixar del llit i va olorar els cereals. Va agafar-ne un i se'l va 

posar a la boca. Em va mirar i va continuar menjant. Semblava que li agradava 
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bastant, perquè ja s'ho havia acabat tot. Vaig acabar de posar tots els cereals. I 

va ser a llavors que vaig adonar-me'n que aquella criatura no era gens normal. 

De sobte, va començar a alçar-se, a créixer i créixer... 

 Va passar de ser una criatureta d'uns dos pams d'alçada a arribar a ser quasi 

com jo en 10 segons. Vaig arrufar les celles, i vaig pensar que, potser, el que 

estava passant era producte de la meva imaginació. 

    

  

Mireia	Doménech.	6è	EPRI	

Somio	Realitats	

Fa temps que noto coses estranyes i que ningú intenta ajudar-me a entendre i 

només em contesten: com se t'ha acudit una rucada d'aquestes, i més coses. 

Perdó, comencem des del principi. 

Hola em dic Lluna i tinc meus tretze anys. Soc una noia amb els cabells 

castanys, arrissats, ulls blaus com el mar i boca fina i petita. De caràcter 

assenyat, astuta, sociable, responsable, amable i sobretot soc molt activa. 

Necessitava explicar- li a algú aquestes coses que he començat a notar des de 

fa poc, o així ho creia jo. 

Resulta que amb quatre anys, ja ho havia viscut però que en ser tan petita no 

ho recordava prou. Més endavant us explicaré com és que ara ja sí que me'n 

recordo de quan tenia quatre anys. I ara per fi després de tot aquest rotllo 

explicaré el que tots voleu que digui, que és el què em va passar, que noto. 

Acabava de mudar-me a San Francisco i tenia vuit anys. Com tota mudança, 

no era gens fàcil i menys per una nena com jo però la meva mare havia trobat 

un treball millor allà i no podia negar-me. Vaig acomiadar-me de tothom i els hi 

vaig prometre que no pararia de comunicar-me amb ells tota l'estona. A més a 

més en ocasions especials (aniversaris, festes i celebracions) tornaria a 

Minnesota (la meva ciutat natal). 

En arribar, vam fer tot allò que es considera normal: baixar i desempaquetar 

capses de cartró del camió de mudances. L'endemà començaven les classes i 

ho volia tenir tot preparat, la motxilla, la roba, saber quines extraescolars faria. 



	 52	

Em va costar molt dormir, ja que tenia moltes ganes que fos de dia quan per fi 

vaig aconseguir dormir estava somiant! 

Somiava que el meu primer dia de classes sortia a la pissarra a presentar-me i 

un noi em tirava una bola de paper. En llevar-me, no li vaig donar massa 

importància al somni, em vaig vestir, vaig esmorzar i de camí cap a l'escola. De 

moment tot bé, en entrar a la classe la mestra em va dirigir la paraula dient: 

Lluna pots apropar-te a la pissarra i presentar-te als altres? Jo em vaig aixecar i 

em vaig presentar però en aquell moment un nen em va tirar una bola de 

paper, tal com ho havia somiat. I de sobte vaig agafar-la al vol no sé com però 

la vaig agafar, al·lucinant no?, doncs això no feia més que començar. Els altres 

nens, amb la professora es van quedar al·lucinant per uns segons, la 

professora va renyar al nen que m'havia tirat la bola de paper i em va demanar 

disculpes. Vaig decidir buscar això a internet perquè encara hi tenint 8 anys 

sabia controlar-ho i vaig descobrir que aquest tipus de somni és un somni 

premonitori. 

Aquest tipus de somnis, el solien tenir cada dia 18 de cada 1.000 persones i 

això em va sobresaltar, però vaig decidir guardar-ho en secret, això volia dir no 

dir-li res a la meva mare. Quant de sobte la pantalla de l'ordinador es va posar 

negra i semblava que algú intentava comunicar-se amb mi a través d'un 

missatge a la pantalla que deia, no t'espantis t'explicaré per què tens aquests 

somnis, necessito veure't i explicar-t'ho tot, quedem dilluns a les 17:30 al pati 

de casa teva. Això em va deixar en xoc. 

Aquella nit vaig tornar a somiar un somni d'aquests que "preveuen el futur" (així 

és com jo els he batejat) aquest cop somiava que parlava amb una persona 

sobre que jo era especial, que tenia superpoders? 

El somni no em deixa escoltar de què parlava. Era com si l'àudio del somni 

estigues desconnectat. Al matí no podia parar de pensar en com m'ho faria per 

parlar amb aquella persona sense que la meva mare ni ningú ho descobrís o 

tan sols saber qui era aquella persona tan estranya que volia explicar-me? 

A l'escola semblava que tothom seguia recordant allò de la bola de paper i em 

miraven espantats i a la vegada sorpresos. Jo crec que pensaven que avui ho 

tornaria a fer amb una altra cosa i volien estar preparats per no perdre-s'ho. A 

les classes no podia parar atenció perquè no em podia treure del cap allò del 

missatge de l'ordinador, em van haver de cridar l'atenció en diverses ocasions. 
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A les 17:30 estava asseguda a les escales del meu pati esperant que algú 

vingués (exactament no sabia que feia). Quan de sobte va aparèixer una dona, 

això semblava pel seu to de veu, que anava tota tapada que només va dir: Has 

estat escollida, t'ha tocat a tu. T'ho explicaré tot si vens a casa meva. 

Jo només tenia vuit anys encara i així vaig decidir dir-li a la meva mare que 

anava el parc i que trigaria a tornar (al meu barri no hi vivia quasi ningú i no hi 

havia gaire preocupació que els nens i les nenes anessin sols pel carrer). 

Casa seva era molt curiosa, estava ubicada a un carreró petit i estret. Era una 

casa antiga però al mateix temps única, en entrar m'ho va explicar tot fil per 

randa. Us intentaré resumir el què em va dir però no és gens fàcil, em va 

explicar que no era la primera vegada que experimentava allò dels somnis 

premonitoris i que quan tenia quatre anys em va passar el mateix amb un 

somni diferent. 

Després d'aquesta confessió la primera pregunta que li vaig fer va ser... Que 

com sabia tot això de mi?! 

Jo sóc la teva protectora, ja que has heretat poders d'una deessa. També em 

va dir que ella s'encarregava de veure si allò de tenir poder ho portava bé o era 

massa complicat per mi. 

Em va explicar que seguiria tenint somnis d'aquests i que era normal que ningú 

em cregués, em va dir que no li digués a ningú que tenia "semi poders" perquè 

acabarien obligant-me a internar-me en un psiquiàtric. 

De sobte la noia va desaparèixer, tot seguit tot es va tornar borrós i poc visible. 

És un somni o estic desperta... 

I tot això és tant veritat-veritat que potser mai no ha passat.	

	 	 	 	 	 	 	 Carla	Pérez.	6è	EPRI	

	La	mar	bella	

És l'hora del pati i encara estem en xoc. Avui ha vingut l'Eva, una educadora 

ambiental per fer-nos una xerrada sobre el canvi climàtic i la veritat és que ens 

espera un futur força preocupant. Les seves paraules només eren relacionades 

amb ones de calor, fenòmens meteorològics extrems, intensificació de 

malalties... tot negatiu! 
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Hem fet una rotllana per fer intercanvi d'opinions. La Gemma creu que no està 

a les nostres mans intentar canviar el món, que és cosa dels polítics i que no 

ens hem de sentir culpables per demanar una bossa de plàstic al supermercat. 

En Víctor és més realista i creu que estem davant d'una emergència i la meva 

opinió és que hem d'actuar ja! 

 

-A mi el que més m'ha afectat és quan ha dit que les platges de Barcelona 

podrien desaparèixer... Us imagineu? En comptes de sorra hi haurà vegetació! 

La veritat és que estem tots una mica tristos i els nostres pensaments i 

raonaments són una mica pessimistes, però de tant en tant va bé una dosis de 

crua realitat per fer-nos obrir els ulls i fer canvis en alguns aspectes de la vida. 

Però ara hem de canviar el xip... en Joan ens espera per la classe de mates. 

Aquestes dues hores s'han fet llarguíssimes, però per fi és l'hora de dinar. 

Sortim al pati per anar al menjador. Però en sortir a la porta, tots ens quedem 

bocabadats, el cel està d'un color gris groguenc horrorós. Sembla que d'un 

moment a l'altre hagi de caure una tempesta d'aquelles que fan història. 

-Però com pot ser?, si fa una estona feia un sol espatarrant! Va dir la Gemma. 

- Això és per culpa del canvi climàtic!, aquest cel no l'he vist mai!, espero que 

no sigui una DANA o un huracà... Va dir en Dídac amb la veu tremolosa. 

-Va, anem a dinar, que hi ha gana!, vaig cridar jo. 

- Encreuem els dits perquè no hi hagi bròquil de primer! 

I amb aquest comentari vaig fer que els meus companys fessin un mig somriure 

i entréssim al menjador amb uns altres ànims. I per sort no, no hi havia bròquil! 

No ens en recordàvem que avui era el dia especial americà. Ens van posar un 

plat amb una hamburguesa amb patates que jo crec que mai havíem deixat el 

plat tan escurat i per rematar un mufin amb xocolata calenta per sobre. Just el 

que necessitàvem per donar-nos una injecció de positivisme. 

 

Per fi, és hora de marxar a casa. Agafem la motxilla i sempre, una espera a 

l'altre per marxar plegats. Ens agrada fer la xerradeta una estona al banc del 

parc. Però crec que avui no podrà ser... el cel continuava igual de lleig, o més! 

Començava a caure gotes, o sigui que vam decidir marxar cadascú a casa 

seva abans que plogués més. Vam fer el comiat de cada dia, que 
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consisteix a ajuntar les nostres mans i fer el crit de: Som els millors! Però 

aquesta vegada, mirant als meus companys un a un, vaig afegir al nostre crit 

de guerra: 

 

-Som els millors... i per això farem el que sigui per salvar el planeta!!! 

I vam acabar picant de mans, amb els ulls brillants i assentint amb el cap. 

Després de sopar i de fer el petó de bona nit als pares, vaig anar cap a la meva 

habitació. Al matí he sortit tan de pressa que he deixat el llit a mig fer i les 

cortines entreobertes. Torno a mirar cap al cel buscant la lluna o alguna estrella 

amagada, però no, només un cel fosc, molt fosc! De sobte una resplendor 

instantània produïda per un llamp, il·lumina els carrers. Quina por! Tanco 

finestres, persianes i cortines i d'un salt em fico al llit tapant-me amb el nòrdic, 

Tinc el pressentiment que alguna cosa passarà aquesta nit. 

Després de fer moltes voltes al llit, agafo una postura còmoda, de cap per avall 

i la cara mig enfonsada en els coixins i aconsegueixo adormir-me. De sobte, un 

soroll estrident, fa que surti del llit d'un salt. Just estava en una fase de son 

profund i per això em sento confosa, crec que no estic desperta del tot. Sec a la 

cantonada del llit i posant l'esquena recta i el cap enlaire, començo a fer els 

exercicis de respiració que em va ensenyar a l'estiu la tieta. Sembla que estic 

millor. M'aixeco per obrir les finestres, necessito aire pur. Que estrany! Pensava 

que encara era fosc, que era de nit, però en comptes d'això em trobo un sol 

lluminós entre els edificis del davant. L'escena és preciosa, per això decideixo 

agafar el mòbil per immortalitzar aquell moment. Ostres, no s'engega! Això ja 

no em fa tanta gràcia. Trec la bateria, premo tots els botons possibles... però 

res! Miro el rellotge i veig que les agulles s'han aturat a les 4.33h. 

- Com pot ser, si és de dia?, em dic a mi mateixa. 

Decideixo anar cap al bany i donar-me una bona dutxa i si fa falta, per 

espavilar-me ho faré amb aigua freda. Estic molt atordida! Després de vestir-

me, baixo les escales per anar a la cuina... Desitjava de tot cor, trobar-me la 

mare allà, preparant l'esmorzar i que tot fos com cada dia... Obro la porta i sí, 

just al costat de la tauleta, la meva mare estava untant la torrada de mantega. 

Vaig anar directa cap a ella amb un gran somriure i li vaig fer una abraçada. La 

vaig sorprendre i no és que no sigui afectuosa, a casa som molt petoners, però 

al matí no. Reconec que tinc un mal despertar. 



	 56	

En Víctor va picar el timbre. Jo ja estava a punt, o sigui que vaig baixar sense 

trigar ni un minut. Vam començar a caminar. A pocs metres viu la Sara. Cada 

dia fem la mateixa rutina, en Víctor em ve a buscar a mi, plegats anem a buscar 

a la Sara, per últim passem per davant de la casa de l'Aleix i així anem cap a 

l'institut fent un repàs si tenim un examen. 

-Que estrany! Us heu fixat que en tot el camí no hem trobat a ningú pel carrer?, 

va dir en Víctor. 

-És veritat, ni tan sols el quiosc està obert... vaig dir. 

A mesura que anàvem caminant, vam trobar la primera persona pel carrer, en 

Lluc, que també va a la nostra classe. 

-Lluc, Lluc!, espera'ns! Vam cridar els quatre a la vegada. 

Es va girar i com si hagués vist fantasmes, ens va mirar amb els ulls com plats. 

-Ei, que no hi ha ningú pel carrer!, tothom ha desaparegut!, va dir en Lluc. 

-Com? Tu també t'has adonat?, vaig preguntar sorpresa. 

Vam sortir corrents direcció l'institut i vam veure un grup de persones davant la 

porta. 

-Uf! encara sort que no estem sols... va dir la Sara amb veu tremolosa. 

Aquell grupet era tota la classe de 3r d'ESO! Només ells! Hi havia molt xivarri. 

Tots parlaven alhora i fins i tot algun que altre plorava perquè era una situació 

desconeguda per nosaltres. Per sort, els pares d'alguns companys també hi 

eren i van ser ells els que es van encarregar de posar calma. 

-Algú de vosaltres té alguna idea de què està passant?, va dir el pare de la 

Clàudia. 

Tots vam negar amb el cap, no teníem ni idea, però de sobte, em va venir al 

cap el moment que vaig sentir aquell soroll tan fort. I si va ser allò el que ha fet 

que només nosaltres estiguem desperts? Sense dubtar gaire, vaig aixecar la 

mà i tots em van mirar. 

-Jo he sentit un soroll fortíssim mentre estava al llit. Pensava que era un tro, 

però si ha sigut un tro, és el tro més fort que he sentit a la vida! Vaig dir ben 

convençuda. 

Tots em miraven interessats amb la meva experiència, però així i tot, no 

sabíem què havia pogut passar. 

Després de moltes hores expressant idees, compartint frases sense sentit, ens 

hem fet la idea que hem d'estar preparats per aquesta nova etapa que no 
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sabem ni com, ni quan ha començat i menys encara com acabarà. 

La mare de la Gemma, que es monitora de ioga i té una manera de pensar molt 

espiritual, es va aixecar i posant-se amb una postura ben estranya va dir: 

-Tot, absolutament tot no passa per casualitat. Les coses passen per algun 

motiu i hem d'aprendre a avançar en qualsevol situació, per complicada que 

sembli. 

-Clar que sí!, hem de treure profit d'aquest moment!, va dir la meva 

mare, tan positiva com sempre. 

-Pensem... què podríem fer?, va dir en Lluc. 

La Clàudia amb veu ferma va dir: 

-I si aprofitem per netejar la platja?, això sí que seria treure profit de la situació. 

L'altre dia vaig anar amb el meu cosí petit a jugar a la platja de la Mar Bella i 

vam haver de marxar perquè estava ple de brutícia. 

-Quina bona idea, Clàudia! Som una bona colla i si ens ho proposem segur que 

la deixem ben neta! Ja sé que amb això no aturarem el canvi climàtic, però 

almenys podrem gaudir d'una platja neta i els nens podran jugar sense por que 

es facin una ferida per culpa d'un vidre ensorrat. Vaig dir. 

Els pares del Nil van anar a casa seva a buscar un munt de caixes que tenien 

de la mudança que havien fet el mes passat. Així podríem omplir-les de 

deixalles sense utilitzar bosses de plàstic. Tots ens vam dirigir cap a la platja de 

la Mar Bella, uns amb moto i altres en cotxe amb els nostres pares. 

Fa un dia esplèndid i el mar té un color preciós un blau turquesa en el 

qual petites onades fa que agafi diferents tonalitats de blau. 

Estem tan engrescats que ens hem oblidat del que ha succeït. Sembla estrany, 

però estem relaxats. Hem desconnectat de la rutina i de l'estrès de la ciutat. 

 

Fem petits grups de tres o quatre persones i només hem de passejar una mica 

per veure la quantitat de brutícia que hi ha a la sorra... Un cop organitzats, 

comencem a recollir tota mena de residus, principalment plàstics i burilles de 

cigarretes. Com pot ser que després de totes les campanyes de sensibilització, 

la gent continuï llençant les deixalles a terra? Crec que aquest és el pensament 

que tenim tots a mesura que anem omplint les caixes de tota mena de brossa. 

Ha sigut un dia dur, molt dur, però alhora molt satisfactori. El nostre esforç ha 

valgut la pena. Ara la nostra platja està neta! La sorra és daurada, no d'una 
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barreja de colors, per culpa de les llaunes, ampolles, canyetes de plàstic... Tots 

ens reunim al punt de trobada. Estem molt cansats. Només falta portar les 

caixes a la deixalleria i anar cadascú a casa seva a descansar. 

-Som-hi nois i noies! Que ja acabem!, va cridar l'Aleix. 

Un cop a casa i després de fer-nos una bona dutxa i com no, un sopar de luxe, 

vaig fer un petó als pares i els hi vaig desitjar bona nit. Vaig fer el mateix que la 

nit abans, tancar persianes, finestres i cortines, per si de cas tornava a sentir 

aquell maleït soroll, però amb la diferència que aquesta vegada no em va 

costar gens de dormir. A més vaig tenir un somni preciós i relaxant. 

Sona el despertador. Obro els ulls i de moment tot sembla normal. Obro 

finestres i... hi ha gent pel carrer! Vaig corrent cap a la cuina i la mare em mira 

amb el seu somriure de sempre i assentit amb el cap em diu: 

-Sí filla, tot ha tornat a la normalitat. El que ens ha passat no sembla que tingui 

cap explicació, però recorda les paraules de la mare de la Gemma, tot passa 

per algun motiu! 

 

En Víctor, la Sara, l'Aleix i jo, vam arribar a l'institut. Tota la classe està 

esverada i els mestres no saben què passa i és que no hi ha cap mena 

d'explicació perquè ni nosaltres sabem què ha passat. O sigui que millor no 

explicar res. 

Per fi són les cinc i anem plegats cap al banc del parc per parlar del dia d'ahir. 

-Quina feinada, eh?, encara estic cansat de carregar caixes. Va dir en Lluc. 

-Sí, però ha valgut moltíssim la pena tot l'esforç que hem fet. Ara només falta 

que tots col·laborem i mantinguem les platges netes. Vaig dir. 

-I si els caps de setmana ens organitzem en grups i repartim fulletons per 

conscienciar a la gent? Va dir la Gemma. 

-Ens queda un últim esforç, i el més difícil, que és aquest, però per mi 

endavant!!! Va dir en Víctor. 

Tots estem engrescats i amb ganes de fer alguna cosa per salvar el planeta. És 

l'hora d'anar cap a casa a fer deures. Fem la rotllana, ajuntem les mans i fem el 

nostre crit de guerra, però aquesta vegada més fort que mai. Ens ho mereixem. 

SOM ELS MILLORS!!! 
	 	 	 	 Irene	Ortuño.6è	EPRI	
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Primer	Cicle	d’ESO	

Dolça	tecnologia.	 	

Ja hi som una altra vegada, cada dia quan arribo de l'institut i m’assec al sofà, 

he de sentir la mateixa història... 

-Vols fer el favor de deixar el mòbil? Sempre estàs enganxada al Whatsapp o 

als programets aquests que no serveixen més que per xafardejar la vida d'altra 

gent. 

-No tens deures? Has d'estudiar? Fes alguna cosa de profit. 

-Mama, acabo d'arribar de l'escola i cada dia em preguntes el mateix, necessito 

desconnectar una mica, el mòbil em relaxa i em distreu, a més a més, només 

seran deu  minuts (o això és el que ella es pensa). 

En aquell mateix instant, vaig tenir una idea. Volia demostrar-li que realment 

estar amb el mòbil, no és tan dolent com ella es pensa. Li ensenyaria amb un 

petit experiment que, tot allò que ella considera una pèrdua de temps, en 

realitat, és estar connectat amb el món i amb la gent. I que gràcies a aquesta 

connexió, t'assabentes de coses molt interessants. 

La meva mare és una dona de mitjana edat, amb els cabells curts, rinxolats i 

negres com la nit, els seus ulls són d'un color blau intens. Recorden el cel clar 

d'un dia d'estiu del mes de juliol. Cada cop que somriu il·lumina tot el seu 

voltant, però  quan s'enfada ja pots arrencar a córrer... És més aviat baixeta i 

prima, li agrada llegir, escoltant música clàssica de fons, i com és d'esperar, no 

en té ni idea de les noves tecnologies. 

Ella és una magnífica pastissera, una de les úniques persones que conec a qui 

apassiona la seva feina. Sincerament, no me la imagino sense treballar, ja que 

es passa hores cuinant pastissos, cupcakes i galetes de tota mena. 

Tot això m'ha fet pensar que fa uns dies la meva mare va tornar de la feina molt 

preocupada. Vaig escoltar una conversa, en què la mare explicava al pare que 
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el negoci no anava tan bé com abans, ja que no tenia tanta clientela com anys 

enrere. 

Aquella mateixa nit, vaig estar reflexionant sobre com podria donar un cop de 

mà. Tot d’una, se'm va acudir una meravellosa idea. Vaig agafar el meu portàtil 

i vaig decidir crear una pàgina web per donar a conèixer el seu negoci. Primer 

de tot, vaig afegir una sèrie d'imatges on es podien veure tots els seus 

increïbles treballs, seguidament, vaig escriure un llistat amb els productes més 

característics i distintius de la seva pastisseria. Després, vaig agregar una sèrie 

de dades importants; on estava situada la pastisseria, ja que, d'aquella manera, 

la gent podria anar-hi en persona. A més a més, vaig afegir el seu telèfon i el 

seu correu perquè la gent pogués contactar amb ella o fer-li comandes en línia. 

També vaig crear un compte d'Instagram perquè tingués més opcions per 

promocionar els seus productes i arribar a la gent més jove. 

Després de dedicar un munt d'hores a fer el disseny del web, vaig esperar fins 

a l'endemà al matí per veure si tot havia valgut la pena. I efectivament, un cop 

llevada, no vaig dubtar ni un segon en mirar-ho. Ràpidament, vaig observar que 

ja havia rebut cent trenta-set visites. Estava molt contenta i a la vegada, em 

sentia molt orgullosa de la feina que havia fet. Ara, calia esperar i veure la 

reacció de la mare en tornar a casa. 

Curiosament, va arribar dues hores més tard del que és habitual. Quan vaig 

sentir el soroll que feia al pany de la porta en obrir-se, no vaig dubtar en anar-hi 

per veure com li havia anat. Vaig fixar-me en el seu rostre, expressava felicitat i 

esgotament alhora. Llavors li vaig preguntar què li passava, i ella em va 

respondre que aquell dia a la pastisseria havia rebut un munt de clients i que 

havia estat  molt atrafegada. També em va explicar que havia rebut diverses 

misterioses trucades i missatges de gent que afirmava haver vist un anunci dels 

seus productes i que havia quedat al·lucinada. De sobte, va aparèixer el pare i 

ma mare li va explicar exactament el que m'havia explicat a mi. Llavors a ella 

se li va ocórrer una magnífica idea; volia que el pare i jo l’ajudéssim amb les 

comandes de la pastisseria durant el cap de setmana, ja que si la pastisseria 

continuava com el dia d'avui, ella sola no donaria l'abast. Vam acceptar, sense 
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pensar-nos-ho, ja que faríem qualsevol cosa perquè el negoci de la mare 

continués anant igual de bé. 

Finalment, va arribar el cap de setmana i tota la família es va aixecar molt 

d'hora, per poder dedicar més temps a fer tots els encàrrecs de pastissos i 

galetes que li havien demanat durant aquells dies. Un cop al local, ens vam 

posar a les ordres de la mare i vàrem gaudir molt fent tota mena de rebosteria. 

Quan vam acabar, la mare feia cara de satisfacció i ens va dir que estava 

esgotada, però al mateix temps molt il·lusionada amb el que havia succeït en 

tan poc temps. Feia una setmana es plantejava tancar el negoci i de cop i volta, 

ara, s'estava pensant contractar algú perquè l'ajudes, no se'n sabia avenir.Ens 

va agrair tot l'esforç i el temps que vam dedicar a ajudar-la. 

La mare se'm va apropar, i em va dir que sospitava que  jo  havia tingut alguna 

cosa a veure en tot aquell canvi. Llavors, li vaig respondre amb la veu 

tremolosa, que sí, que era cert. En aquell moment vaig passar certa por, potser 

em renyaria per haver-ho fet sense el seu permís. Però contra tot pronòstic, la 

mare va fer un somriure i em va donar les gràcies mentre em feia una abraçada 

i un petó. Em vaig quedar sorpresa. Li vaig preguntar si li havia molestat que ho 

fes sense el seu consentiment, i ella em va respondre que no, que al contrari, 

que estava molt agraïda. Ara, entenia que les noves tecnologies no eren tan 

dolentes com ella es pensava, i que gràcies a elles el seu negoci havia tornat a 

revifar. Aleshores, em va dir que si no m'importava i no anava molt atrafegada 

amb els deures i els estudis, que a ella li encantaria que jo formés part del seu 

negoci. M'hauria d'encarregar d'actualitzar la web de tant en tant, i pujar a 

l'Instagram les novetats del seu negoci perquè la gent s'assabentés. Sense 

pensar-m'ho dues vegades, li vaig dir que sí. 

Des d'aquell dia, la pastisseria de la mare es va fer una de les més conegudes 

de tota la ciutat, cada dia, rebia un munt de visites, i li demanaven encàrrecs de 

tota mena. El millor de tot era que jo podia dir ben orgullosa que en formava 

part. A poc a poc la mare es va anar fent més amiga de les xarxes socials i de 

la tecnologia en general. No m’estranya, va tenir la millor professora, jo. 

 																																																																						Ivet	Rodríguez.	1r	ESO	
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Kind	of	blue.	

Era una tarda calorosa i humida a New Orleans. Vaig sortir del bus carregant el 

meu tenor, amb ganes d'encendre el cigarret que duia a la boca. 

Em dirigia al Frenchman Street (al barri de Faubourg Maringny). Al número 352 

estava el Blue Nile, el local on tocaríem les pròximes setmanes, si tot anava bé 

i no la tornava a cagar. 

Vaig entrar en aquell famós antre. Feia temps que no hi havia tornat i estava 

com sempre. El bar a la dreta, un munt de taules disperses i l'escenari al fons. 

Les parets estaven plenes de fotos de totes les velles glòries que havien passat 

per allà. 

El "bàrman", un paio que estava darrere la barra em va dir que em dirigís al 

camerino. Vaig seure en un sofà ronyós que hi havia dins, i vaig començar a 

muntar el meu saxo. 

Les mans em suaven i estava nerviós perquè feia temps que no tocava. Tot just 

acabava de sortir de rehabilitació. La meva vida s'havia descontrolat massa i 

havia tingut una mala època amb les drogues. Em va costar, però al final vaig 

ser conscient del sot en què havia caigut i ho havia de solucionar. Avui, tornaria 

a tocar en aquell gran local on em coneixien tantes persones. 

Vaig sentir una veu que em va alegrar, era el Dive, el trompetista de la nostra 

banda, la «Bird's Jazz Band». 

En veure'ns ens vam fer una gran abraçada. No ens havíem vist des d'abans 

d'anar a rehabilitació, i en aquells dies, no feia gaire bona pinta. 

-Què hi ha xaval. Fas bona cara! Estàs preparat després d'aquests mesos? - 

Em va dir una mica preocupat. 

-Sí, avui la farem ben grossa– Vaig respondre intentant semblar molt segur, per 

tranquil·litzar-lo. 
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En Dive era un trompetista de primera, per a mi, un dels millors d'aquella ciutat. 

Era un bon paio, divertit, agradable i carismàtic, que es menjava l'escenari 

quan tocava. 

El segon en arribar va ser en Louis, el baixista. Es va emocionar en veure'm. 

Ostres, era un individu molt sensible. Em va dir – Per fi has arribat. Ben fet noi, 

comptàvem amb tu-. 

La veritat és que jo també em vaig emocionar una mica…, però només una 

mica. 

L'últim en arribar va ser en Carl, amb la seva xicota. Era tot un cabró, però 

també divertit, i un bateria fora de sèrie. 

- Ja t'ha passat la tonteria amb aquella merda de drogues? Espero que recordis 

com fer anar els dits- Em va dir mentre reia. 

Li vaig saltar al damunt sense pensar-m'ho; però per sort, em van aturar. 

Suposo que podria dir que sóc una mica impulsiu, però, què collons!, en aquell 

moment, estava molt nerviós. 

En pocs minuts estàvem assajant, ja que feia temps que no tocàvem junts. 

Durant aquella estona la vaig cagar força vegades, però ningú va dir res. Jo, 

per dins, estava molt dolgut, però no vaig voler pensar-hi. 

La gent va començar a arribar i els meus nervis van anar en augment, perquè 

feia temps que no tocava sense estar col·locat. Em vaig posar encara més dels 

nervis en escoltar l'humorista presentant-nos. Vam saltar a l'escenari per 

escalfar i seguidament, vam començar a tocar. 

En sentir el so de les baquetes xocant l’una amb l'altre, i el Carl dient; one, two, 

one, two, three, four. Em vaig dir a mi mateix- Fuck sóc el millor!- Vam arrancar 

amb la cançó So what. Les notes sortien, com màgia, soles dels meus dits. No 

hi havia al món millor sensació que aquella. Tornava a estar a la meva zona de 

joc. 

Joel	Sussler		1r	ESO	
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¿Libres?		

Los finos y delicados dedos de un niño agarraban con fuerza la pequeña y fina 

aguja como uno se aferra a la vida en sus últimos minutos. Ágilmente, como si 

ese movimiento estuviera grabado a fuego en su cabeza, enterró la punta de 

aquel puntiagudo objeto en la tela. Al instante, fruto de la delgadez del tejido, 

la aguja apareció al otro lado de la tela, lista para que aquel niño hiciera su 

siguiente movimiento con la misma perfecta e inhumana precisión. 

A cada puntada que el chico daba, su obra iba cogiendo una forma más 

reconocible y cada centímetro de hilo que cosía, de manera perfecta, era 

digno de mención. Pero por más que su trabajo fuera impecable, nadie le 

felicitaría o le reconocería su esfuerzo, porque había otros cincuenta niños 

haciendo el mismo trabajo, los mismos movimientos, con la misma precisión y 

siguiendo la misma monótona rutina. 

Rutina que seguirían hasta que sus dedos fueran demasiado grandes para 

conseguir aquellos perfectos resultados, acabando ellos desechados como 

triste e inútil basura. Pero al menos siendo así, lograrían ser libres. 

Libres de vagar solos por las calles, sin dinero, sin familia. Libres de volver a 

encontrar un lugar donde pudieran seguir trabajando con esos horarios 

imposibles, donde su salario fuera un plato de comida al día, donde nadie 

apreciaría su esfuerzo otra vez. 

¿Libres de tener una educación? ¿Un lugar al que llamar hogar? ¿Una vida 

digna? 

¿No eran siquiera libres de tener el calor de unos padres o de tener a alguien 

a quien abrazar cuando tuvieran una pesadilla, cuando se sintieran tristes o 

cuando simplemente lo necesitaran? 

No, ellos no eran libres. 

	
	

Laia	Beyloc.	2n	ESO	
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Ya	aquí		

 

Por fin he llegado hasta aquí. El sol de frente, el agua entre mis dedos. Los 

niños chapotean en el agua. Sus madres y padres intentan que no se alejen de 

ellos. Mientras, yo estoy aquí, relajada. No me apetece nadar, así que ya llevo 

un buen tiempo sin moverme. 

El sol de frente resplandece. Lo noto penetrando en mi piel. Gracias al agua no 

siento calor. Veo algún que otro pez debajo de mi cuerpo. Hundo la mano, pero 

ninguno se acerca.  Los niños chapotean. Sus madres intentan frenarlos, pero 

de poco les sirve, ni a ellas ni a los molestos peces. Este momento no es el que 

estaba buscando. No es el que esperaba. Ha sido lo que me ha llegado. Solo 

estoy flotando. Intento no moverme para evitar el cansancio. Mi respiración es 

pausada. Me centro en observar el sol, que es lo único que ahora me 

acompaña.  

Ha pasado ya un tiempo. Veo el sol bajar y la luna asomar. Este ya no me 

conduce, como muchas de las personas que antes me rodeaban. Ya han 

partido. En un frío instante, me fijo en la realidad: ya no hay niños chapoteando. 

Ya no hay niños. 

No sé cuando voy a irme, pero no quiero moverme de aquí. Ahora el agua se 

está enfriando. No consigo ver tierra firme, pero eso no me asusta. Aún quedan 

personas, algunas tranquilas y otras inquietas moviéndose de un lado para 

otro. Esas siempre marchan. Quedamos pocos, y estos tenemos hambre y una 

sed asfixiante. Cosa sorprendente al estar en el agua. Por suerte, muchos ya 

estamos acostumbrados a beber agua salada.  

Hay bebés con sus madres intentando darles el pecho, aunque ya muy pocos 

quedan.  

Pasan las horas, no hemos comido pero, ahora que empieza a salir el sol, 

algunos nos sumergimos en busca de peces o algas que comer. Yo estoy sola, 

pero aún quedan unas pocas familias. La mía ya ha quedado atrás. No lloro, 

era de esperar.  

Solo puedo aceptar la soledad que ahora me rodea, y asimilar que volveré a 

verles, ya sea suerte o desgracia, eso depende de ti.  
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Algunos salimos a la superficie con algo de comida. Otros no salen. Hemos 

conseguido algún que otro pescado. Y aunque no nos conozcamos entre 

nosotros, nos los repartimos como una familia.  

Después, pocos quedamos. Madres, padres e hijos han sido engullidos. Pero, 

yo vuelvo a mirar al sol. Él ha vuelto. ¿Habrá venido ya a por mí? No es así. 

Siguen transcurriendo las horas. Somos tres las que quedamos a flote. Las 

recuerdo. Creo haberlas visto por el pueblo en alguna de nuestras fiestas. Me 

alegra ver caras vecinas. Siento que ya falta poco. El sol viene y se va, las 

nubes lo tapan y lo dejan ver a su antojo. Me gustaría ser ellas.  

Puede ser que en otra vida sea una nube. Puede ser que mi madre, mi 

hermana y hasta mi padre sean esas nubes que me esperan. 

Mi madre, siempre, me ha leído cuentos. Estos hablaban de que cuando el sol 

está más de tres días observándote, al cuarto formabas parte de él.  

Ellas están allí, tapando el sol. No entiendo por qué. Ya lo he asimilado. No me 

afecta dejar esto. Si miro a mi alrededor, no hay nadie. Sólo la soledad me 

acompaña. La soledad y el sol. Son ellos suficientes como para no dejarme 

llevar. Yo no lo veo así.  

¿De qué sirve seguir donde ya no hay nadie? Estoy sola. La patera ya se 

hundió hace días. La gente ha muerto. Mi gente ha muerto. ¿Por qué yo? ¿Qué 

he hecho para seguir aquí? 

¿Mi madre me ha elegido? Ella siempre elegía bien. Puede que no sirva de 

nada. Pero, ya no lo acepto. No voy a morir. Ellas no lo quieren así, y yo 

tampoco. Grito, grito, grito durante lo que para mí son semanas.  

No viene nadie. 

Las nubes se apartan y el sol retorna a mí. Vuelvo a mirarlo. Intento no 

apartarlo de mi vista. Las nubes marchan hacia el norte. Yo también. 

Me invade la tranquilidad. Empiezo a sentir que el agua me engulle. No siento 

frío, no siento calor. Ya no siento. 

                                               
Yael	Vidal.	2n	ESO	
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Gritos	envueltos	con	fuego	

Él era un simple hombre dedicado a su trabajo, vendiendo sus productos y 

expandiendo su comercio por toda Europa. Creció en un pequeño pueblo de 

Inglaterra, en una familia de campesinos que no podían presumir de una vida 

fácil y cómoda, pero al menos podían llevarse un humilde trozo de pan a la 

boca. Por eso, Jarrold, desde pequeño aprendió el valor del esfuerzo y el 

compañerismo, cosas que seguramente sin notarlo lograron abrirle muchas 

puertas. 

Era un hombre de un aspecto relativamente común, no demasiado alto. Tenía 

ojos color chocolate, acompañados por una nariz aguileña y labios finos, un 

cabello castaño indomable y un cuerpo no enfermizo, pero tampoco robusto. 

Durante sus viajes, fue conociendo a personas, tanto honradas y amigables 

como pretenciosas e insolentes, y gracias a ello pudo crecer como persona. 

Pudo conocer muchas cosas que no hubiera aprendido en un pueblo cerrado: 

técnicas de comercio, culturas o manjares eran algunos ejemplos. 

Pero lo que siempre le pareció interesante fue el rumor de la gente, con voz 

asustada, susurrando sobre las brujas…Era la primera vez que oía esa 

palabra, por muy extraño que pareciera. Así que, mientras estaba paseando 

por una plaza de Venecia, vio la misma situación de siempre, personas que 

cuchicheaban sobre la misma palabra: brujas. Sintió curiosidad y decidió 

preguntar, en este caso, a las escandalizadas señoras que compartían 

susurros en la puerta de un hostal. Las mujeres lo miraron con una expresión 

de extrañeza. No era normal encontrarse a una persona que desconociera la 

temida palabra. El hombre expectante por una respuesta, arqueó una ceja. 

Cuando una de las mujeres salió de la estupefacción, respondió con un leve 

deje de temor y disgusto en la voz: 

 -Son mujeres que dan culto al diablo. Mujeres despreciables que 

cometen actos contra Dios. 
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 -Incesto, comen niños, fabrican ungüentos para matar o salvar 

milagrosamente... Dicen que suelen ser muy bellas gracias al contrato 

establecido que tienen con Satanás -quiso añadir la otra mujer. 

 -Últimamente, se dice que están aumentando el número de casos -

siguió ahora la primera mujer en hablar. -Pero usted no se preocupe, hay 

persecuciones ya en marcha para erradicar a esas herejes. 

 -¡Sí! Ahora, prácticamente en toda Europa hay campañas y personas 

asegurándose de su desaparición. ¡Ah! Dato curioso: solo mueren si son 

quemadas. Normalmente, las queman en hogueras -volvió a añadir la segunda 

mujer, mucho más animada. 

Jarrold agradeció la explicación a ambas mujeres para posteriormente 

despedirse de ellas. Toda esa información le pareció chocante y surrealista. 

¡Las mujeres hablaban de las brujas como si se tratara del mismísimo diablo! Y 

le era escalofriante imaginar unas criaturas tan despiadadas. Así que decidió 

dejar el tema que aún le seguía provocando curiosidad y dirigió su atención 

hacia otro: Su vuelta a Inglaterra. 

Después de unos meses, casi un año, logró volver a su pequeño y rural pueblo 

en el noroeste del país. Se alegró de, por fin, volver a ver caras conocidas. No 

le sorprendió ver a sus viejos amigos mucho más mayores y diferentes de lo 

que recordaba, o la mirada sabia y envejecida de sus padres. Después de unos 

días, su madre le avisó de algo que le sorprendió: en la plaza principal del 

pueblo se quemaría una bruja públicamente. Lo pensó cuidadosamente. Su 

curiosidad por ese tema aún no había desaparecido y no tenía nada que 

perder, así que decidió asistir. 

Cuando llegó a la plaza, observó que la gente iba hasta arriba de objetos, 

seguramente, para usarlos de proyectiles cuando vieran a la supuesta ‘bruja’. 

Había una cruz rodeada de paja parecida a los rosarios que los curas solían 

llevar, solo que del tamaño de una persona. 

Cuando salió una mujer, con ropajes sucios y de largo cabello rizado del color 

del fuego, acompañada por un hombre con la cara tapada, supo que 
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comenzaba el ‘espectáculo’. Enseguida, pudo comprobar que su primera teoría 

era cierta. A más, se sumaban muchos abucheos y grandes improperios. 

La mujer iba a ser colgada en la cruz, característica de la religión cristiana. El 

señor, que la ató a ella, sentenció que podía ya pronunciar sus últimas 

palabras. El público se calló esperando a que la mujer hablase. 

-Si esto es lo que llamáis ser humanos, me alegro de morir como bruja -dijo con 

furia y honor brillando en sus ojos verdes el pasto. 

La muchedumbre respondió incrementando el uso de insultos hacia la ojiverde, 

mientras que ella solo reflejaba odio en su mirada, posándola sobre cada uno 

de los espectadores. Cuando la posó en Jarrold, éste bajó la cabeza, 

intimidado. Ella desvió la mirada del público y prefirió observar al hombre, con 

el rostro tapado, que venía en su dirección con una antorcha, dispuesto a 

incendiar la inflamable paja que la rodeaba. 

Jarrold se abrumó y decidió salir de la plaza. Oía los gritos de la mujer ahora 

envuelta por las llamas. Ese fuego, nunca piadoso, que terminaría por acallar 

los estridentes gritos de dolor de la bruja. 

	

Martina	Lisa.	2n	ESO	
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Segon	Cicle	d’ESO	

Recuerdos		

Estos últimos días sólo veo cajas a mi alrededor. Parece que el largo proceso 

de venta del domicilio familiar llega a su fin. Ha costado mucho tomar la 

decisión, pero a la larga será lo mejor para todos nosotros, aunque, de 

momento, me está pasando factura, ya que el traslado corre de mi cuenta. 

  

La casa está irreconocible. El salón, repleto de gente los fines de semana, 

bullicioso de actividad en otros tiempos, ahora, se presenta cubierto por un velo 

infranqueable de tiempo y soledad. El taciturno silencio que envuelve la 

estancia, le da un aire lúgubre. Pinceladas de nostalgia flotan en el ambiente. 

Divagan y se clavan en mi espalda, preguntándome si he tomado la decisión 

correcta. Las paredes rasposas de gotelé polvoriento me provocan escalofríos 

y me llevan a querer abandonar la estancia cuanto antes; sin embargo, mi tarea 

consiste en hurgar dentro de los cajones, habitaciones y, en general, en todos 

los recovecos posibles con la intención de desocupar y limpiar la vivienda. 

 

Desde hace un par de semanas, cada mañana, recojo cachivaches de las 

diferentes habitaciones. No me había percatado de la existencia de muchos de 

ellos. Jarrones anticuados de decoración recargada, cuadros, abalorios de 

mimbre, facturas, algunas sin pagar, paquetes de servilletas, recuerdos de 

viajes, pañuelos bordados, cajas vacías, incluso algunos dibujos de mi hija 

cuando era pequeña.  

 

Deambulo por la habitación de mis padres. La luz de junio traspasa los 

ventanales como sables y deja entrever motas de polvo, flotando en la 

estancia.  

 

Mi mirada se detiene en una cómoda, lejana a la pila de cajas que se 

amontonan en el suelo. No recuerdo haberla registrado, así que me acerco 

rápidamente, dispuesto a asaltar su interior, para añadir más objetos al montón 
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de trastos desechables o bien, si encuentro algo interesante, llevármelo y 

ampliar el volumen de trastos del piso céntrico de Barcelona, en el que a duras 

penas cabemos.  

 

Sin saber lo que me espera, dejo mis manos fluir y hurgar en el cajón de la 

cómoda. Después de sacar múltiples paños de ganchillo de cuando a mi madre 

se le pegó la fiebre de tricotar, diviso una caja de madera. Caoba, a juzgar por 

el aspecto. Aún conserva pulida la superficie, oculta entre un tupido velo de 

polvo, años y experiencias. Podría parecer vulgar y mediocre, pero recuerdo 

que se la regalé a mamá con mi primer sueldo. A continuación, entreveo unos 

papeles, así que, pensando si pueden ser de utilidad, me adentro en sus 

entrañas. Empiezo a sentir un cosquilleo en los dedos, mientras acaricio la 

textura rugosa de las fotografías. Cómo algo tan banal puede marcar un 

momento. Ese sentimiento agridulce, melancólico, dichoso que produce volver 

a rememorar. Los recuerdos, intactos, contradicen el estado material de las 

fotografías. 

 

La primera imagen muestra la terraza de la casa de Jávea, donde solíamos 

veranear.  Mi madre, con un amplio camisón floreado que dejaba entrever 

señales del incipiente embarazo de mi hermano y yo, inocente e iluso, vestido 

de marinero. La abuela pasaba su brazo por la espalda del abuelo, con una 

sonrisa pícara en la boca. Delante, papá, con la camisa de cuadros que 

acostumbraba a llevar para trabajar, y que deseaba quitarse siempre para estar 

con nosotros. Largas jornadas en la fábrica, y el incansable esfuerzo que 

suponía sacar adelante a una familia que, por entonces, iba en aumento. Es 

una lástima que ahora, todos esos recuerdos estén difuminados en su mente, 

algunos borrados para siempre, perdidos en el colosal agujero negro que la 

enfermedad ha creado en él. 

 

En otra foto aparecemos mi mujer y yo, en el sofá del piso de estudiantes, 

viviendo al máximo la vida universitaria. Añoro esos tiempos, donde todo era 

tan fácil e intenso...Y en la siguiente, mamá, la mujer de mi vida. Siempre 

dispuesta a todo por sus hijos. Echo de menos sus besos cálidos, su manera 

de ver la vida, su carácter apacible e imperturbable. Esa foto se la tomamos 
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semanas antes del terrible diagnóstico de su enfermedad. Lo más duro fue 

verla empeorar, consumirse día tras día, a pesar de lo mucho que luchó. 

 

Ahí está la casa, el día que papá la adquirió. Entusiasmado por llevar a cabo un 

proyecto tan importante como crear una familia y un hogar. Llevaba puestos 

aquellos pantalones piratas de color alcachofa que tanto disgustaban a la 

abuela. Mi hermano y yo reíamos a carcajadas ante las muecas de ésta 

mientras lo regañaba. Su cara denotaba satisfacción y gozo. Echo de menos 

verle así. La casa, además, parecía otra. Las barandillas recién pintadas, 

múltiples geranios decorando la entrada, y la fachada, sin apenas hiedra. Tal 

vez intente enseñarle esta fotografía, con la esperanza de que recuerde el que 

fue su hogar durante tantos años, que recuerde a mamá, a la vida que 

teníamos... Sigo manteniendo la esperanza de que en algún momento se 

acuerde de mi rostro, me vea pasar y diga: - ¡pero si es mi hijo! -.  

 

En cierto modo, la casa y papá han guardado un vínculo desde siempre. Papá 

pasó numerosos días al sol en el huerto, dándole forma, cuidando el jardín. 

Invirtió dinero, tiempo y sudor en hacer de una casa ruinosa un lugar acogedor 

y cálido para nosotros. Ambos, tuvieron una época de esplendor, pero a 

medida que el tiempo jugaba sus cartas, fueron decayendo. Después de lo de 

mamá, una sensación de aflicción, dolor y rabia se instaló para siempre en 

papá. Intentaba mostrar buena cara ante los demás, pero estaba roto. Cesaron 

los chistes, las cosquillas mañaneras, prácticamente todas las muestras de 

afecto. Como consecuencia, dejó de bajar al huerto, de hacernos casas de 

madera, de jugar al baloncesto con nosotros. Encontró refugio en la televisión y 

el bingo. Allí donde habitaron bellas orquídeas, yacen ahora malas hierbas, y la 

tierra en que habían crecido tomates carnosos, ahora, árida, yerma.  

 

Alrededor de la casa se fue tejiendo una especie de bruma inexorable que la 

fue convirtiendo en lo que es ahora: un lugar solitario, sin vida, reflejo del 

descenso al abismo de la mente de mi padre.  

 
	

Anna	Micó	.3r	ESO	
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La	meva	vida	com	a	Casio		

Tot va començar fa uns mesos a Shibuya, Tokio. Allà hi ha una immensa 

fàbrica de Casio, l'empresa que em va fer a mi: la calculadora científica FX-82 

SPX II Iberia. En menys d’un dia, uns pobres treballadors explotats em van 

donar la vida (espero de tot cor que algun dia millorin les seves condicions a la 

feina).  

Fa unes setmanes vaig viatjar fins a una botiga, un Fnac de Barcelona i allà em 

van posar a la venda. Poc després un bon home va decidir comprar-me. Va ser 

llavors quan va començar la meva aventura. 

 

Vaig viatjar en la motxilla Samsonite del senyor Ivan (l’home que m’havia 

comprat) fins a una casa d’un barri anomenat Guinardó. En arribar-hi, els seus 

tres fills la Irene, Nil i Genis van córrer cap a ell a abraçar-lo. Moments després 

l’Ivan em va mostrar els nens i ells van estar molt contents de tenir-me. Em vaig 

sentir molt estimada per aquella família. El pare va dir que m’havia comprat 

pels quatre i que haurien de compartir-me. 

 

L’endemà de la meva arribada a aquella casa, el Genís, el fill gran, va estar  

tota la tarda utilitzant-me. Em va fer calcular arrels quadrades, fraccions, 

multiplicacions i moltes altres operacions més que em van deixar esgotada. El 

Genís ja era a tercer d’ESO i amb les matemàtiques, física i química o 

tecnologia ja em necessitava per ajudar-lo en alguns càlculs difícils. 

 

Va caure la nit, els dos nens ja estaven adormits i el pare estava fent un petó 

de bona nit a la Irene. Poc després ell també se’n va anar a dormir. Cinc minuts 

més tard, vaig veure que la llum de l’habitació de la Irene s’obria. D’ella va sortir 

la nena de puntetes; no volia fer soroll. Vaig veure com s’acostava a mi i 

m’agafava de qualsevol manera. Després va tornar a la seva habitació. Va 

estar una bona estona fent operacions massa senzilles per mi com: un més un 

o dos menys un. Veia que a ella la divertia però, jo m’avorria molt. La nena 

cursava primer de primària i havia après recentment a fer aquests bàsics 

càlculs. Després de vint llargs minuts la nena va caure de cansament al llit i jo 

em vaig quedar agafada a la seva mà. 
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Uns dies després el senyor Ivan em va utilitzar per sumar unes xifres que, 

segons vaig escoltar, eren els rebuts de la llum, el gas, l’aigua i altres despeses 

de la casa. El senyor no parava de fer operacions nerviosament i de tant en 

tant anava dient amb llàgrimes als ulls que no arribaria a final de mes. El vaig 

veure molt trist i amoïnat. Jo també ho estava perquè no sabia com el podia 

ajudar. 

 

Unes setmanes més tard, el Nil havia de fer uns exercicis de matemàtiques. 

Em va encendre i em va fer calcular les operacions que el seu professor li havia 

posat de deures. Em vaig adonar que allò que el Nil estava fent no era el 

correcte. Ell havia d’esforçar-se per fer aquelles operacions, no podia fer 

trampa. Davant aquella situació injusta vaig voler actuar. Vaig començar a 

encendre’m i apagar-me descontroladament, no volia que el nen continués 

utilitzant-me per fer aquells exercicis que eren els seus deures. Quan el Nil va 

veure que em vaig tornar “boja” va començar a plorar pensant que m’havia 

espatllat. Em vaig sentir malament per ell, però alhora volia que aprengués que 

no s’ha de fer trampes quan fas deures. 

 

Més endavant el Genís va agafar-me de qualsevol manera i va anar a buscar al 

pare. Li va començar a dir que jo ja no li servia per res, que era massa antiga. 

Ell volia el nou model de la calculadora científica que era superior a mi. Va 

estar molta estona dient coses dolentes de mi. Jo em sentia molt inútil i sentia 

que no estava complint amb el que havia de fer. 

 

Ara la meva imatge és a una pàgina web anomenada “Wallapop”. La família em 

ven per 15 euros. Ara entenc que ja no em volen més. 

Espero que una altra persona pugui acollir-me a la seva família. 
Marina	Martí.	3r	ESO	
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Enigmática	botella		

Mi madre era una mujer ingeniosa y misteriosa, y siempre nos contaba 

historias. Antes de acostarnos, nos relataba los cuentos más exóticos que uno 

podía imaginar. Un día, nos explicó uno sobre un personaje imaginado por ella. 

Decía así: 

“Hace muchos años, había un joven, un espléndido y perfeccionista músico que 

tocaba maravillosamente, encandilando a cualquiera que le escuchara. Tan 

bueno era en lo que hacía, que incluso los pájaros le prestaban atención, y lo 

acompañaban en sus largas prácticas e investigaciones para lograr producir el 

sonido perfecto. Buscaba la armonía y el equilibrio, anhelaba descifrar la 

esencia de la música, extraerla y compartirla.  

Una tarde de un día como cualquier otro, salió de clase con sus amigos y se 

dirigió a casa. De camino, pasó por delante del solar que llevaba vallado desde 

que él podía recordar. De repente, una sombra de aspecto peculiar, le distrajo 

con un rápido movimiento. Se volvió hacia allí, y divisó un objeto en el suelo 

que le recordaba a algo que había visto anteriormente. No sabía muy bien a 

qué, era como una rosa embotellada, un objeto dentro de otro. Fuera lo que 

fuese, sentía que aquello le estaba llamando, emitía una fina y misteriosa 

música, casi imperceptible, pero insistente. El caso es que, expectante por el 

inusual sonido y con la esperanza de hallar la armonía tan deseada, decidió 

acercarse para ver qué podía ser consciente que estaba infringiendo una 

norma y que, si alguien le veía, podría tener consecuencias. Tan rápido saltó la 

valla para alcanzar aquella melodía que, al caer, sin querer, apoyó el pie 

encima de un objeto que se rompió en mil pedazos.  Resultó ser un jarrón, que 

contenía varias ramas y que un tapón de corcho mantenía cerrado. Llamaron 

su atención unos capullos malva, secos y sin vida. Al fragmentarse, una 

especie de humo grisáceo y espeluznante emergió en forma de espectro. De 

repente, un penetrante frío se apoderó de él. Observó como aquella masa se 

elevaba, arremolinándose en el aire, y luego, descendía tomando forma 

humana. A pesar de no tener rostro y no ser más que polvo, resultaba 

estremecedor, y tremendamente imponente. La súbita aparición habló, y lo hizo 

con una voz distorsionada, grave, cargada de maldad y crueldad. Le amenazó 

diciéndole que, si rompía otro jarrón, lo recordaría de por vida. No se tomó muy 
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en serio la advertencia, ni le dio mucha importancia, a pesar de lo amenazante 

que parecía aquel ser.  Tan aterrado estaba por aquella perversa voz que fue 

incapaz de entender y procesar su mensaje. Entonces, apareció un hombre de 

aspecto cansado y enigmático al otro lado de la calle, que llevaba otro jarrón 

con ramas. La sombra, al advertir la presencia del señor, se desvaneció sin 

decir nada más, dejando una nube de virutas flotando en el aire. El chico se 

asustó, le parecía todo muy extraño y no entendía nada. Estaba confuso y 

empezó a hacer sus propios razonamientos. El señor lo miró intrigado, y le 

lanzó una mirada tan cortante como el viento gélido al reparar en los trozos de 

cristal y las marchitas flores. El chico, sin saber exactamente por qué, supo que 

el señor había dejado ahí el jarrón, y le preguntó qué era aquello y por qué 

estaba en aquel solar, aparentemente abandonado, pero vallado. Su respuesta, 

evidentemente, no era la que esperaba oír… Le respondió tenso y con cierto 

aire alarmado, que los frascos eran muy importantes para él, ya que en ellos 

vertía el alma de sus familiares cuando perecían... El joven músico notó como 

los latidos de su corazón se aceleraban, y como el sudor le empapaba la 

espalda. El señor le contó que aquel terreno era un lugar seguro porque podía 

retener las malas vibraciones de algunos de sus familiares, puesto que, tiempo 

atrás, ahí, había estado la casa de su familia, y que, por eso, lo guardaba allí. 

Para sus adentros, el chico pensó que aquel señor era un lunático y que estaba 

mal de la cabeza. No comprendía nada así que, se dispuso a salir de ahí lo 

más rápido posible.  

Echó a correr como si no hubiera un mañana, e irrumpió en casa tan 

torpemente que rozó el jarrón que había en la mesa de la entrada y oyó un 

“crash” cuando éste impactó contra el suelo. ¿Desde cuándo había un jarrón 

ahí? Se quedó paralizado al reconocer las mismas flores color malva. Al 

momento, salió otro espectro, esta vez más grande y aterrador. El monstruo 

emitió un ruido extremadamente estrepitoso, y el chico ensordeció y sintió que 

todo se nublaba. La sombra se alzó y se abalanzó sobre él, introduciéndose en 

su cuerpo, como si quisiera poseerlo. Justo en ese momento, le pareció ver el 

reflejo del señor del jarrón en la ventana, y al instante, se desplomó a la vez 

que un fino hilo de humo salía de su boca. 
	

Hayat	Chavarria.	3r	ESO	
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L’adéu	que	mai	sabré	dir		

Vam ser petits, 

ara cada vegada ho som menys 

i estimar-se 

de cop fa més soroll. 

 

Abans érem el vol d'una oreneta 

que no sap on va però vola, 

ara som menys innocents, 

i estem començant a enlairar. 

 

Aquells pètals que omplien la flor han crescut molt de pressa, 

no volia créixer, 

i ara, 

no paro de fer-ho. 

 

Un vagó a les vuit del matí, 

travessar la porta vermella, 

el llibre de Flavia Company, 

l'olor de guix. 

 

I ja fa dies que no matino per agafar el metro, 

ara creuo una altra porta, 

no existeix la lectura i 

s'ha esvaït aquella intensa olor. 

 

No hi vaig gaire al Guinardó, 

però el record no m'ha abandonat, 

sempre que puc miro a l'aire i veig l'estel enamorat. 

 

I no sé si estic preparada, 

per veure-us marxar, 

però la vostra essència 
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en el record em quedarà. 

 

Anhelo que mai us espanti no sentir-vos acompanyats, 

i si la nostàlgia us ho fa sentir, 

recordeu aquella cançó 

que fa tant de temps vam cantar. 

 

        Paula	Collelldemont.	4t	ESO	

Obre	els	ulls		

En els dies en què sents que el món se’t cau a sobre, en què penses que tot va 

malament i et sents buida, que la teva autoestima està per terra i creus que mai 

avançaràs, que et quedaràs estancada... surt! Que et toqui l’aire, respira. 

Pensa en tota la gent que t’envolta i t’aporta coses positives, pensa que no 

estàs sola, que sempre podràs comptar amb algú, amb aquella persona que 

sempre t’ajudarà i intentarà fer-te somriure, aquella persona que lluita per tu, 

que demostra que li importes de veritat, potser més del que et penses, així que 

valora-la. 

En els dies de merda, fes una abraçada a aquella persona que saps que et farà 

sentir millor. Desfoga’t amb ella i treu-ho tot, digues tot el que et passa pel cap, 

perquè ho necessites i saps que realment t'ajudarà. Aprofita la confiança que hi 

tens per poder explicar-li tots els teus problemes, perquè saps que sempre serà 

allà, que podràs comptar amb ella i ser tu mateixa; mai no et fallarà. No pensis 

mai que les coses no s’arreglaran, perquè no és veritat. Potser triga molt o 

potser triga poc, però tard o d’hora les coses aniran millor. La felicitat pot arribar 

tard, però sempre arriba.. 

Aprofita els moments en què estàs amb gent que t’omple, i valora aquell 

somriure 

que aconsegueixen fer-te dibuixar, aquell de fer el ximple i pensar “què estem 

fent amb la nostra vida?”, aquell que et surt quan et diuen que ells tampoc no 

han estudiat per a l’examen i suspendran igual que tu…  

Donem massa poca importància als somriures; al cap i a la fi, són moments en 

què aconsegueixes que una persona connecti amb tu, gaudeixi estant amb tu; 
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són moments que agraeixes i que et fan pensar que la teva vida no és tan 

dolenta com et pensaves. 

No donis tantes voltes a les coses, no pensis tant, no et ratllis tant i viu la vida, 

que només n’hi ha una. Viuràs totes les emocions i sentiments que et puguis 

imaginar, tindràs moments de tot. Molts et poden fer mal, però no t’enfonsis. 

Que et serveixin com aprenentatge, que els superis i, després, miris enrere i 

vegis com has sabut tirar endavant, ja sigui sol o amb ajuda. 

D’una època dolenta en pots aprendre mil coses. Aprens a valorar molts 

moments, des d’estar rient tant que quasi ni pots respirar fins a estar 

tranquil·lament a casa teva mirant una sèrie amb el teu gos al costat acariciant-

lo o abraçant el teu millor amic o amiga i pensar que aquesta persona sempre 

ha estat al teu costat quan ho has necessitat. 

Aprendràs per què has estat malament aquest temps i rectificaràs perquè no et 

torni a passar. T’equivocaràs mil cops i tindràs molts dies dolents, però també 

has de saber que algun dia, si tu vols, ho pots superar i tornar a riure com 

abans. No tinguis por de sentir, deixa’t emportar. Viu, riu, sent, plora, 

enamora’t! Gaudeix de la vida i viu-la com tu vols. I punt. 
Bruna	Rosàs.	4t	ESO	

La	niebla	ascendente		

Corrían rumores sobre él. Una niebla de rumores. Por ahí donde pasaba, las 

abuelas cerraban las ventanas y las madres escondían a los niños. Pues esa 

figura escalofriante sólo salía en las peores noches que esa ciudad había visto 

jamás. Esa forma de andar y la túnica, en la que estaba extrañamente bien 

embozado y que cubría perfectamente su rostro, eran capaces de hacer que al 

hombre más valiente le pesaran los calzoncillos. 

Al principio, los más escépticos hablaron de que solo era histeria colectiva, 

intentando así tranquilizar a la asustada población. Ya era demasiado tarde 

para calmar los ánimos. Las chismosas vecinas ya habían propagado la plaga. 

Una plaga de susurros que convirtieron a aquel tipo en un terrible augurio a 

ojos de toda la ciudad. Yo pensaba diferente. Pensaba en algo más racional. 

No podía ser posible nada de lo que se decía. Era demasiado exagerado. En 

aquella vieja ciudad de corruptos y embusteros, la panadera vendía más 
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mentiras que barras. Era imposible fiarse de alguien, y si eras tan insensato de 

hacerlo, lo más seguro era que, tu madre te encontrara chorreando sangre en 

alguna esquina. Pero esa sombra no era un delincuente normal. Tenía un aura 

tenebrosa y misteriosa a su alrededor, que no hacía más que alimentar mi 

sedienta curiosidad. 

Esa misma curiosidad fue la que me impulsó inconscientemente a la terrible 

idea de seguir sus pasos. Era imposible deducir o prever lo más mínimo sus 

acciones. 

Parecía estar en todas partes a la vez, pero no existir en ninguna. En 

ocasiones, no sé si por la falta de sueño o por demasiada exposición a los 

pensamientos de esos locos con ansias de protagonismo, estaba convencido 

de que esa oculta figura solo podía ser un fantasma. 

En el tiempo en el que estuve recorriendo toda la ciudad puerta por puerta, 

conseguí la única pista del viejo loco de la Calle Iglesias. Aseguraba haberlo 

visto pasar en una esquina cercana, durante tres días seguidos y a la misma 

hora. Eso era fantástico, de no ser porque ese hombre jorobado era un 

demente incluso antes de la aparición de la figura. Pero, me agarré a esa 

pequeña posibilidad como a un clavo ardiente, como si esa pista fuera la única 

comida que había visto en semanas. Así que esperé, esperé en una esquina 

durante horas, cansado de tener que lidiar con más locos y cansado de 

caminar de un lado a otro, sólo quería descansar, tener un pequeño respiro 

entre locura y locura. Por eso, aun sabiendo que seguramente esa pista no era 

verdad, me quedé esperando en ese decadente lugar, con el olor de una 

prominente meada de perro, y con la tenue y parpadeante luz de la farola 

iluminando, muy de vez en cuando, mi rostro. Creo que hubo un momento en el 

que caí rendido por el sueño, ya que no recuerdo un pequeño lapso entre las 

cuatro y las nueve. No tardé demasiado en darme cuenta de lo que estaba 

pasando. 

El ruido que me había sacado de mis plácidos sueños era el retumbar de las 

ventanas al cerrarlas apresuradamente. La calle se quedó desierta en un 

segundo. Estaba llegando. Una sombra giró la esquina, esa sombra no era 

como los relatos y las leyendas urbanas decían; no era una bestia de dos 

metros y medio, ni tampoco tenía una espalda ancha como una estantería, ni 
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brazos grandes como tuberías, parecía un hombre completamente normal, no 

debía medir mucho más que yo. 

Era esa forma de caminar, pausada y relajada, incluso tétrica, y el humillo 

blanco que le salía al compás de su respiración entrecortada, lo que me dejó 

totalmente paralizado y atónito. La figura se movía muy lentamente, cabizbajo, 

pero a un ritmo constante y sin un atisbo de duda. Paseaba por el centro de la 

callejuela. La figura se detuvo en seco, no mucho después de haber girado la 

esquina. Absolutamente todos los huesos de mi cuerpo se helaron 

completamente por el miedo y un terrible hormigueo se adueñó de mis 

extremidades. Pasaron unos segundos que me parecieron horas completas y 

no se movió absolutamente ni un milímetro. Después, levantó la cabeza, que 

hasta ahora siempre había estado fija en el suelo, como si hubiera notado mi 

presencia, pero no me miraba a mí, su mirada, rígida y firme, estaba apuntando 

al frente. Continuó su camino, esta vez con un paso mucho más ligero, pero no 

expresaba la más mínima prisa. Deduje, mientras se acercaba, que no tardaría 

mucho en llegar donde me había situado, no parecía dirigirse hacia mí, pero el 

hecho de que pasara tan cerca me produjo una sensación de miedo y euforia 

inexplicable. Cuando ese momento llegó, y tuve a la figura a tan solo unos 

pocos centímetros de mí, hizo un movimiento brusco, giró rápidamente su 

cabeza hacia donde yo me situaba. El giro repentino, hizo que, la parte de la 

túnica que, hasta ahora, le cubría el rostro, se moviera exactamente lo 

suficiente para que las farolas, de la calle perpendicular, iluminaran su rostro. 

Asustado, reconocí sus facciones automáticamente, era yo. 		
	

Pol	Celaya.	4t	ESO	
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Adults	

Paula	y	Mario	

Casi recién jubilado 
Aburrido todo el día 
Sin saber bien lo que hacer, 
Iba pasando la vida. 
 
Paseando me encontré 
De la noche a la mañana 
Con un carrito de un niño 
Convirtiéndome en canguro 
Dicen que con buena maña. 
 
Abuelón ya me llamaban 
Los vecinos en la calle 
Y llevaba una toalla 
Para secarme la baba 
Cuando enseñaba a mi Paula. 
 
Las papillas a su hora 
De avisar ella se encarga 
Y la veo como crece 
Cuando cambio sus pañales 
A mi niña guapa y calva. 
 
Cuando duerme es una santa 
Cuando llora algo reclama 
Y su yayo siempre atento 
A su tesoro la calma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juguetes tiene a montones 
Vestiditos de sus yayas 
Zapatitos me los pierde 
Con patadita ensayada. 
 
Cuando dio el primer paso 
Yo estaba para mirarla 
Qué bonita que es mi niña 
Ya su culete no arrastra. 
 
Con pasitos inseguros 
Por el comedor no para 
Aterrizando en el suelo 
Y su yayo la levanta. 
 
Va cogiendo picardías 
Con los juguetes no para, 
Sus comidas preferidas 
Las otras con mala gana. 
 
Se duerme cuando ella quiere 
Pues en casa es la que manda, 
Algún bollito en la frente 
Por caída acelerada. 
 
Cada día con su yayo 
Va creciendo sana y guapa 
Y un buen día ya empezó 
A decir papa y mama. 
Para alegría de todos 

Sigue cayendo la baba. 

 

 

 

 



Ya empezó la guardería 

El primer día un gran drama, 

Arrancarla de los brazos 

De los mimos de sus papas. 

 

Allí ya tiene amiguitos 

Ya empezó en grupo a jugar, 

Y si el primero llora 

Todos juntos a llorar. 

 

Cuando llegue la hora 

Su yayo la ira a buscar 

Saldrá riendo y contenta 

Mucho mejor que al entrar. 

 

Así pasaron seis años 

Echando el tiempo a volar 

Mi Paulita esta preciosa 

Y su yayo muy orgulloso 

De haberla podido cuidar. 

 

Celebrando cumpleaños 

Y fiestas con los abuelos 

Primitos y familiares 

Pasando ratos muy buenos. 

Y hablando de todo un poco 

Todos seis años más viejos. 

 

Cuando tenía 3 años 

Cuando me creí liberado 

Entonces vino a este mundo 

Un niño llamado Mario 

 

Pillastre de pelo pincho 

Es tan guapo como listo 

Que su yayo bien cuidó 

Con su paciencia y su cariño. 

Y la vida me enseñó 

Que a los nietos se les quiere 

Igual o más que a los hijos 

 

Comilón donde los haya 

Es el rey de los castillos, 

Simpático y cariñoso 

O con el genio muy vivo. 

 

Así van creciendo juntos 

Mi parejita de niños, 

Y mientras su yayo pueda 

No les faltará de nada 

Y sobre todo cariño. 

 

A la vejez, poemas.  

 

 

 

Avi	de	Paula	i	Mario	Casado		(1r	EPRI	i	P4)	
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La	bufanda	de	colors			

Marta jugava al parc com acostumava a fer totes les tardes al sortir de classe. 

La seva mare, Anna, la vigilava asseguda des d'un banc proper, al mateix 

temps que teixia una de les seves clàssiques bufandes de colors, que després 

regalaria a qualsevol membre de la seva família. 

 

El so de les rialles arribava de tots els racons, així com un desconsolat plor 

perquè un nen s'havia encapritxat d'una petita galleda vermella que estava 

omplint de sorra un altre nen. 

 

Continuava essent una altra tarda plàcida de tardor. Marta anava i venia del 

tobogan al gronxador i del tren a la passarel·la, sense deixar d'escalar per les 

cordes. Només s'aturava per donar una mossegada a l'entrepà que la seva 

mare insistia una vegada darrera l’altra que acabés, quan de sobte es va 

formar un remolí de nens en una zona del parc que va cridar poderosament la 

seva atenció, així que sense atendre a la crida de la seva mare, se’n va anar 

corrent tant com li permetien les seves cames llargues i primes, per esbrinar 

com és que hi havia tant  xivarri. 

 

Va ficar el seu cap de cabell daurat entre l'embolic de cossos menuts i agitats, 

impacient per saber què passava allà al mig i va sorgir l'imprevist. Mai en els 

seus vuits anys de vida havia vist res igual. Era una cadira de metall, de grans 

rodes de goma i en la qual hi havia assegut un petit nen de cabell bru i 

enormes ulls verds que mirava a tot arreu amb gran confusió i una mica 

atemorit, ja que tots els que estaven al seu voltant, amb una capacitat enorme 

per investigar, tocaven i retocaven cada part de la seva cadira, intentant 

esbrinar què era  i com funcionava allò que havia arribat a la seva zona de jocs. 

 

Passada la primera investigació, uns i altres van tornar sobre el seus passos i 

van continuar a la seva tornant el soroll al parc. Només quedava Marta, 

abstreta encara per aquell “artefacte” i per qui estava en ell. 

− ¿Com et dius? - va preguntar 

− Quim, va respondre, amb una veu tímida. 
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− ¿I què et passa, per què hi ets sense moure't? 

− Vaig néixer amb una malaltia a l’esquena. 

− ¡Ah! va dir Marta obrint més encara els seus bonics ulls per, 

seguidament, tornar a preguntar. 

− ¿T'agrada el meu parc? 

− Sí, l’he vist moltes vegades per la finestra de casa meva 

− ¿I per què no has vingut abans? 

− Perquè jo no puc caminar, ni córrer, o saltar com fas tu. 

− Però pots parlar i escoltar. 

− És clar, això sí- va dir un sorprès Quim 

− Llavors espera. que ara torno. 

 

Marta se’n va anar corrent al banc on era la seva mare que no li havia tret l'ull 

de sobre des del moment en què va emprendre la seva atabalada carrera, va 

rebuscar a la motxilla i va treure un conte: El Conill Nil. Era el seu conte preferit 

i des de ben petita li explicaven les seves iaies. Tot seguit, tan ràpid com va 

poder, presa d'una gran emoció, va tornar fins al lloc en què havia deixat a 

Quim. 

 

Anna va contemplar una vegada més a la seva preciosa nena, veient com seia 

a la banda d'aquella cadira de rodes que havia trencat la rutina de la tarda i 

observant com aquell nen que veia per primera vegada, esbossava un gran 

somriure. 

 

Va continuar teixint la seva bufanda de colors sabent, aquesta vegada, qui 

seria el seu proper propietari. 

 
 

  

Àvia	de	la	Vània	Alsina	Cabañero	(P4	Esquirols)		
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L’àvia	Roser			

La pregunta era inevitable; cada dia la mateixa: 

---Avi, a quina hora anirem a dormir... a les 12, oi..? 

--- Sí, quan acabi la pel·lícula. 

Després de sopar ens assèiem al sofà disposats a veure alguna pel·lícula o 

algun programa que ens agradés prou. 

Són vacances d’estiu i cal aprofitar les hores fins el darrer moment.  

Al cap d´una estoneta, l´àvia Roser s´aixecava i discretament es posava el 

pijama  tot traient-se els sostenidors i, tot seguit  anava al lavabo i un cop  allà 

es treia la dentadura postissa i la ficava en un got amb una pastilla netejadora.  

En Pol que seguia d’esquitllentes tots els moviments de l´àvia, em donava uns 

copets de colze amb complaent sornegueria i em deia: 

--- Mira, avi, l´àvia ja no porta dents, hahaha! 

--- A veure, àvia, obre la boca...! I ella... 

--- Nooo! que us en rieu, va..!! 

I ho deia mirant de no obrir gaire la boca per què els llavis no se  li 

rebreguéssin a l´estil POPEYE; fet que encara ens feia més gràcia, pobra! 

Enguany per vacances d´estiu ja no tastarem les seves mandonguilles ni els 

macarrons, ni els seitons amb vinagre que tant ens agraden i què tant bons li 

quedaven. Ni veurem com parlava sense dents ni com es treia els 

sostenidors... 

Una maleïda malaltia se l´ha endut per sempre! 

Aquest any, després de sopar ens tornarem a seure al sofà, en Pol i jo, net i 

avi, i després de fer- me la pregunta de rigor de l´hora que anirem a dormir, 

potser em preguntarà: 

---Avi, la trobes a faltar a l´àvia Roser, l´estimaves, oi? 

---Oi tant! 

----I tu, l´estimaves?  

----Molt, i sempre la tindré present en un raconet del meu cor i de la meva 

memòria. 

 

	Marià	Cabutí.	Avi	del	Pol	Cabutí	(5è	EPRI)	

        


