Mai ens haguéssim pogut imaginar viure una diada de Sant Jordi com la d’aquell
2020. Un any després el microscòpic monstre és encara entre nosaltres i s’ha
endut la vida de milers de persones, moltes d’elles estimades i properes. No prou
satisfet amb això ni tan sols ens ha deixat acomiadar-nos. Un últim petó. Una
última caricia. Un últim adéu. Fins i tot en això la semblança amb el temut drac
és evident. Com en la Catalunya medieval de la històrica llegenda, els vilatans
vivien amagats, reclosos a les seves cases vivint amb por i incertesa el maleït
moment en que els hi toqués, com si d’un sorteig es tractés, exactament el que
explica la història. Antropològicament, té un gran paral.lelisme amb el que està
passant. Com a mínim existeixen dues circumstàncies coincidents. En primer
lloc, la llegenda es popularitza en un context social, cultural i històric també
marcat per unes condicions molt extremes degudes a la pesta negra que va
colpejar amb força la Catalunya medieval. En aquest punt cal recordar un altre
detall coincident: la tradició afirma que el drac expulsa un alè pudent que mata a
les persones que l’inhalen. En segon lloc, hi ha altres paral·lelismes importants
a l’imaginari popular: el drac històric simbolitza el mal, la mort i l’epidèmia
mentres que la princesa és el país amenaçat, i Sant Jordi és el cavaller que salva
Catalunya del foc destructiu i de l’alè pudent.
En realitat, avui en dia no existeix cap cavaller reencarnat sinó milers i milers de
nous Sant Jordis i Jordines. Són persones de carn i ós. Són els milers de
treballadors sanitaris i no sanitaris. Totes aquelles que proporcionen serveis i
productes essencials. Però també els que preparaven i duien menjar als seus
pares, àvies, fills o filles. Aquells nets i netes que s’acostaven sota la finestra o
el balcó dels seus avis per llençar un petó. Tots aquells que des del darrere d’una
pantalla féien petar la xerrada i s’explicaven les desenes de manualitats i
peripècies que feien amb els seus fills. Però també aquelles famílies que han
hagut de compatibilitzar les videotrucades de feina amb les de l’escola de les
criatures, vetllar pel benestar emocional dels nostres éssers estimats o suportar
l’angoixa i la desesperació d’una mort propera. I també aquelles famílies més
vulnerables, les que encara arrosseguen les conseqüències d’un acomiadament
laboral o d’un ERTE. I per descomptat aquelles heroïnes i petits herois que s’han

vist presos en el seu particular infern, totes les que han hagut de patir violència i
sofriment.
Totes, absolutament tote, són Jordis i Jordines de veritat.
Malgrat tot, aquell 23 d’abril tant borrós, allà hi érem. Perquè teníem ganes de
Sant Jordi. Darrere les nostres pantalles i cadascú amb el seu particular
confinament. De ben segur que moltes llàgrimes van recórrer les galtes de molts
de nosaltres.
Aquest any, tot i que podem mirar el futur amb més esperança i cada vegada
veiem més a prop tornar a passejar gaudint de les paradetes plenes de llibres i
dels intensos flaires i colors de les roses, tampoc el podrem celebrar tall i com
ens agradaria.
No us amoïneu! L’any passat us el vam acostar a les vostres cases. Aquest any
sortirem a trobar-nos als carrers! Perquè no el podrem viure junts. Perquè no ens
podrem abraçar. Perquè mai ens haguéssim pogut imaginar viure una diada de
Sant Jordi com la d’aquell 2020, però sempre ens podrem imaginar com seran
tots els Sant Jordis que encara ens queden per celebrar.

FELIÇ SANT JORDI 2021
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Premiats Jocs Florals 2021
P3: Foques i Pingüins
El cargol Rainbow.
Una excursió diferent.

P4: Esquirols i Llúdries
En Goku i l’àliga (Versió remasteritzada).
La Mila i el nen van al bosc.

P5: Girafes i Zebres
Un còmic prehistòric.
La tirolina del Xaloc.

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis
Els animals del mar . Marc A., Biel M., Anna K., Pol S. i Jana T.
Un rival a l’oceà. Maia A., Erik Día, Àlex D. I Èric P
A la granja sense el pagès. Leo C., Lluna D., Ona G., Miquel P. I Diego V.
El castell sota el mar. Emma G., Hugo I., Marc L., Ona M. i Arlet N.
En un castell molt llunyà. Nil P., Martí P., Noa R., Telma T. i Iris T. , Eric F., Xavier i José Maria.
Una vegada hi havia una sireneta... Unai B., Nazaré C., Emma E., Pol R. i Martina X.
L’arquer va a caçar. Àritz C., Ariadna F., Jimena P., Èric R. i Verònica T.
Sota el mar ... Adrián H., Arlet P., Eric S. i Cèlia V.
El Lufi, el Garfil, el Polar i la Lufibube. Guillem B., Àlex G., Jordi P., Ferran R. i Max T.
La selva misteriosa. Bernat L., Gabriel M., Marçal M., Marina V. I Yani X.

2n Primària: Orques i Dofins
PREMIS
Els amics inseparables. Laia Fortes i Quim Serra.
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La corona quasi robada. Bertrand Zen i Lola Velilla.
Desastre en el campament.Pol Colinas i Samantha Baque.
ACCÈSSITS
La girafa despistada. Max Vilalta i Bernat Alucha.
El drac i el gat. Inés García i Ariadna Fernández.
El Max i el Toni. Juan Valencia i Aitor Fernández.

3r Primària: Cangurs i Coales
PREMIS
El cavaller Aaron i la princesa Roser lluiten contra el drac sense nom. Aaron Ariño.
L’assassinat de la ciutat fantasma. Clara Grayston.
El musical de Nova York. Emma Romaní.

ACCÈSSITS
La científica i l’ós. Adrià García.
La rosa de les meravelles. Ivet Alamo Campo.

4t Primària: Martinets i Bernats
PREMIS
La biblioteca dels somnis. Marc Andorrà.
La fàbrica de música. Miquel Argemí.
Sóc diferent, i què? Ainhoa Pérez.
ACCÈSSITS
El secret del cos humà. Edu Pérez.
La història de Carmen. Unai Gonzàlez.

5è Primària: Xaloc i Mestral
PREMIS
Un Nadal molt especial. Pol Monroy.
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Tot un gir. Bruna Borràs.
El futur és depriment. Pol Conde.
ACCÈSSITS
Sense sortida. Alba Sobrepere.
Les vuit cartes. Sara Riera.
El robatori arruïnat. Aitana López.

6è Primària: Terral i Marinada
PREMIS
Una decisió complicada. Martina Hernández.
El petit cranc. Jan Molist.
A la meva estimada Aina. Martí Batalla.

ACCÈSSITS
El llegat de la fàbrica. Blai Urgell.
El capità Barba-Foll. Bernat Julià.

1r ESO: Llevant i Ponent
PREMIS
La realitat del somni. Irene Ortuño.
Reescrivint la vida. Carla Pérez.
Túnels subterranis. Íngrid Barrios.
ACCÈSSITS
Léeme. Eider González.
La fuga. Joana Julve.

2n ESO: Migjorn i Tramuntana
PREMIS
Perills. Aroa Álvarez.
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Moments complicats. Jana Ginés.
Poema de la cuina. Bruno Lorite.
ACCÈSSITS
7 notas. Ramón Gàlvez.
Amistat de veritat. Mar Agudo.
Lágrimas de sangre. Ariadna Chillarón.

3r ESO: Cerç i Llebeig
PREMIS
Nuestro olivo. Jana Martínez.
Un viatge al meu interior. Pol Rosàs.
ACCÈSSITS
El reto. Laia Enríquez.
El 2020. Maria Eugènia Anfosso.

4t ESO: Garbí i Gregal
PREMIS
L’arribada de Sant Jordi. Carla González.
Pensamientos subterráneos. Anna Micó.

Adults
PREMIS
Diari de l’àvia. Marta Cañas (Mare de Laura Guardiola, 2n ESO)
Virus. Fèlix Calleja ( Avi de la Paula (2n EPRI) i Mario Casado (P5) )
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Parvulari
El Cargol Rainbow
VET AQUÍ QUE UNA VEGADA HI HAVIA UN CARGOL QUE VA CAURE
RODOLANT I VA PERDRE LA CLOSCA. ES VA POSAR A PLORAR PERQUÈ
NO TROBAVA LA SEVA CASA.

VA VEURE UN NEN I SE LI VA ENFILAR AL CAP. VA ENTRAR PER LA SEVA
ORELLA PER PROVAR SI PODIA SER UNA BONA CASA I VA SORTIR PEL
NAS. NO LI VA AGRADAR GENS, HI HAVIA MOLTS MOCS!!!

ELL VOLIA UNA CLOSCA. VA PUJAR A UN TREN QUE ANAVA A
COLLSEROLA. A LA MUNTANYA VA JUGAR UNA MICA I VA TROBAR UNA
CLOSCA, PERÒ NO LI VA AGRADAR. VA TORNAR A PUJAR A UN TREN I VA
ARRIBAR A UN HOSPITAL, PERÒ ALLÀ NO HI HAVIA NINGÚ... VA TORNAR
AL TREN I SE'N VA ANAR CAP A MALLORCA. ES VA POSAR UN BANYADOR
PER LA PLATJA. ALLÀ VA TROBAR-SE A TOTES LES FOQUES QUE LI VAN
FER PESSIGOLLES I VA RIURE MOLT. A MÉS A MÉS, HI HAVIA MOLTES
CLOSQUES I MOLTS CARGOLS. VA QUEDAR-SE AMB UNA CLOSCA QUE
ERA DE MOLTS COLORS, COM L'ARC DE SANT MARTÍ. ARA TOTHOM LI
DEIA RAINBOW. VA FER UNA FESTA I ES VA TIRAR DE BOMBA A LA
PISCINA. VA FER MOLTS AMICS I VA ANAR AL COLE DELS CARGOLS QUE
ESTAVA SOTA D'UNA COL.

P3 Foques
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Una excursió diferent
HI HAVIA UNA VEGADA LA CLASSE DELS PINGÜINS QUE VAN ANAR
D’EXCURSIÓ A LA PLATJA D’UNA SELVA.
QUAN ESTAVEN PASSEJANT PER LA PLATJA, ES VAN TROBAR UN LLEÓ
QUE VOLIA MOSSEGAR A LA MARTINA, PERÒ AL FINAL VA MOSSEGAR EL
DIT DE L’HUGO PERQUÈ LA VA DEFENSAR. LLAVORS, VA APARÈIXER UN
TIGRE QUE NO ES VOLIA MENJAR ALS PINGÜINS I VAN COMENÇAR A
BARALLAR-SE EL TIGRE I EL LLEÓ PERQUÈ ESTAVA DEFENSANT ALS
PINGÜINS I SOBRETOT A LA MARTINA QUE QUASI LA MOSSEGA.
DE SOBTE, VA VENIR L’ELEFANT I, CRIDANT, ELS VA DIR:
•

NO US BARALLEU QUE SOU AMICS!!! EL LLEÓ I EL TIGRE QUAN VAN
SENTIR AQUELLS CRITS VAN PARAR DE BARALLAR-SE.

L’ELEFANT VA DECIDIR QUE ELS CONVIDAVA A TOTS A LA SEVA PISCINA
QUE ESTAVA ALLÀ A PROP. ES VAN POSAR A NEDAR I VAN FER XIP-XAP.
I… SORPRESA, UN GORIL·LA QUE ESTAVA DALT D’UN ARBRE VA BAIXAR
FINS A LA PISCINA PER UN TOBOGAN.
TOTS ELS ANIMALS, L’ELEFANT, EL TIGRE, EL GORIL·LA I LA CLASSE DEL
PINGÜINS ESTAVEN NEDANT A LA PISCINA, PERÒ EL LLEÓ NO SABIA
NEDAR I EL GORIL·LA SE'N VA ADONAR I EL VA PODER SALVAR, JA HAVIA
EMPASSAT MOLTA AIGUA, POBRET.
AL FINAL, ELS ANIMALS VAN CELEBRAR QUE EREN TOTS AMICS AMB UNA
FESTA AMB BANDEROLES PER SOBRE DE LA PISCINA.
UNA EXCURSIÓ DIFERENT HEM EXPLICAT I LA HISTORIA S’HA ACABAT

P3 Pingüins
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En Goku i l’àliga (Versió remasteritzada)
EL GOKU ESTAVA SOTA LES ALES PENSANT EN ELS SONS DE L’ÀLIGA I
L’ÀLIGA NO VOLIA QUE PENSÉS EN AIXÒ. LLAVORS VA PUJAR A SOBRE
DE L’ÀLIGA I VAN ANAR A MENJAR BRÒCOLI.

QUAN VAN ACABAR DE MENJAR LA VERDURA ES VAN TROBAR EL
VEGETA, QUE VA INTENTAR TROBAR VERDURA, TAMBÉ. PERÒ EN
COMPTES DE TROBAR VERDURA VA TROBAR PEIX I, COM QUE NO LI
AGRADAVA, EL VA POSAR UNA ALTRA VEGADA AL MAR.
QUAN VA ACABAR, SE’N VA ANAR A L’ESCOLA I VA TROBAR AMICS I VA
JUGAR AMB ELLS. VAN JUGAR A FET I AMAGAR I TAMBÉ AL PICA-PARET.
LLAVORS SE’N VAN ANAR I VAN VEURE LA SEVA AMIGA I, COM QUE FEIA
MOLTS DIES QUE NO VENIA, ES VAN FER UNA ABRAÇADA.
A L’ESCOLA S’HAVIA CAIGUT I S’HAVIA FET MAL I LA MESTRA LI HAVIA
CURAT L’ESQUENA: TENIA UNA MICA DE SANG PER LA CAIGUDA.
DESPRÉS EL GOKU VA CAURE I ES VA FER MOLT MAL, MOLT MAL I ES VA
FER MOLTA , MOLTA, MOLTA SANG.
I, QUAN ESTAVEN AL CARRER, L’ÀLIGA ES VA CAGAR A SOBRE DE TOTS.
LLAVORS VA TORNAR A ANAR A L’ESCOLA I VAN JUGAR A DRAGON
KNIGHT I A KAMEHAMEHA.
L’ÀLIGA VA SORTIR DE L’ESCOLA I VA ANAR A UN ARBRE. ESTAVA
MENJANT UN PLAT DE SOPA AMB UN PLÀTAN DE POSTRE.
EL GOKU ESTAVA MENJANT UN MELÓ I UN PLAT DE SOPA SOTA L’ARBRE
DE L’ÀLIGA. TENIA UN LLIBRE AMB LLETRES AL COSTAT I LES LLETRES
S’ESTAVEN BARALLANT I EL GOKU TAMBÉ ES BARALLAVA AMB LES
LLETRES. I LES VA MATAR I ES VA TRAGAR EL PLAT DE SOPA.
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DESPRÉS EL GOKU ES VA POSAR A SOBRE DE L’ÀLIGA I ES VA MENJAR
UN GELAT DE POSTRES. VA RECORDAR QUE QUAN ERA PETIT TENIA
UNA CUA MARRÓ I QUAN VEIA LA LLUNA PLENA ES TRANSFORMAVA EN
GORIL·LA.
EL VEGETA ES VA CANSAR D’ESTAR A L’ESCOLA, PERQUÈ S’HAVIA FET
GRAN, I VA ANAR A PESCAR PEIXOS AMB EL GOKU. I LLAVORS LI VA FER
MOLT MAL I SE’N VA ANAR CAP A CASA.

EL GOKU ES VA FER SANG I LLAVORS ES VA POSAR UNA TIRITA.
DESPRÉS ES VA CURAR, ES VA TREURE LA TIRITA I LA VA LLENÇAR A
LES ESCOMBRARIES. VA SORTIR DE LES ESCOMBRARIES I SE’N VA ANAR
FORA DEL PLANETA A VEURE L’ESPAI.

I ELS GUERRERS DE L'ESPAI, QUE EREN DOLENTS, VAN ANAR AL SEU
PLANETA.

I VA ANAR CAP A DINTRE DEL PLANETA. LLAVORS EL GOKU ES VA
TORNAR A FER MAL I L’ÀLIGA I EL GOKU VAN ANAR A CASA A VEURE ELS
SEUS GERMANS. I EL VEGETA ES VA QUEDAR A L’AIGUA AMB ELS
PEIXOS.

AL FINAL EL GOKU ELS VA FER EL KAMEHAMEHA ALS LLADRES. I, AMB
L’ÀLIGA, VAN ANAR A BUSCAR I A RESCATAR EL VEGETA DE L’AIGUA I VA
ANAR A CASA SEVA A VIURE.
I DESPRÉS SE’N VAN ANAR A DORMIR, AMB LES MANS ENLAIRE. I ES VAN
DESPERTAR, VAN ESMORZAR I ES VAN RENTAR LES DENTS.

I TOT AIXÒ ÉS TAN VERITAT COM QUE TOT AIXÒ ENS HO HEM INVENTAT.

P4 Esquirols
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La Mila i el nen van al bosc
HI HAVIA UNA VEGADA EN UN BOSC AMB PINYES I ARBRES UNA NENA
QUE S’HAVIA PERDUT DE NIT. ES DEIA MILA, ERA ALTA AMB ULLS VERDS
I TENIA EL CABELL LLARGUÍSSIM.
QUAN ESTAVA AL BOSC ES VA TROBAR A UN ALTRE NEN QUE TAMBÉ
S’HAVIA PERDUT. ERA EL NEL I VAN COMENÇAR A PARLAR:

- HOLA! - VA DIR LA MILA.
- HOLA! COM ESTÀS? - VA PREGUNTAR EL NEL.
- BÉ! - RESPON LA NENA.
- QUÈ FEM? - LI PREGUNTA EL NEN.
- ANEM A CAMINAR! - CONTESTA LA MILA.

VAN ANAR A CAMINAR I VAN VEURE UNA CASA GRAN I AMB FINESTRES.
VAN ENTRAR A LA CASA.
VAN DINAR CREMA DE CARBASSA I PATATA I CARN BULLIDA. DESPRÉS,
LA MILA I EL NEL VAN JUGAR A COTXES I A NINES.

MÉS TARD, VAN ANAR A PASSEJAR I ES VAN TROBAR UN RIU AMB UNA
CASCADA QUE BAIXAVA I ES VAN BANYAR. L’AIGUA ESTAVA FREDA. VAN
SORTIR DE L’AIGUA I VAN VEURE UN PAL MARRÓ I LLARG.
LA NENA VA RELLISCAR AMB EL PAL I VA CAURE AL RIU, PERÒ UNS NOIS
LA VAN RESCATAR.

VAN TORNAR A CASA, VAN JUGAR I ES VAN TALLAR LES UNGLES AMB
UNES TISORES.
LA MARE DEL NEN ELS VA VENIR A BUSCAR A CASA I VAN ANAR A
L’ESCOLA CAMINANT PER UN CAMÍ QUE FEIA PUJADA. VAN APRENDRE
LES FORMES, VAN ESMORZAR, VAN ANAR AL PATI, VAN TREBALLAR I
VAN ENGANXAR COSES.

DESPRÉS, VAN TORNAR CAP A CASA AMB EL BERENAR PERQUÈ JA ERA
HORA DE TORNAR A CASA I VAN VEURE LES NOTÍCIES.
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LA MILA I EL NEL ARA JA ESTAVEN CONTENTS PERQUÈ AL BOSC NO S’HO
VAN PASSAR BÉ, JA QUE LA MILA ES VA FER MOLT MAL AMB EL PAL.

- PER FI HEM ARRIBAT A CASA - VA DIR LA MILA.
- ADÉU! - VA EXCLAMAR EL NEL.
- ADÉU! - VA CONTESTAR LA NENA.

I CONTE CONTAT
AQUEST CONTE S’HA ACABAT.
P4 Llúdries

Un còmic prehistòric
HOLA
SOM EL SOL I LA LLUNA QUE VIVIM EN DOS POBLES PREHISTÒRICS
DIFERENTS, PERÒ QUE ESTAN A PROP I US VOLEM EXPLICAR LES
NOSTRES AVENTURES:
UN DIA ELS DOS POBLATS VAM ANAR A CAÇAR UN MAMUT.
PRIMER VAM AGAFAR LES NOSTRES ARMES FETES DE PALS I PEDRES.
DESPRÉS, VAM CAMINAR MOLTS DIES PEL BOSC SEGUINT LES
PETJADES DEL MAMUT FINS QUE EL VAM TROBAR.
LLAVORS, LA GENT DELS DOS POBLATS VAN FER UNA REUNIÓ PER
ORGANITZAR LA BATALLA.

VAN TRIGAR MOLT EN CAÇAR-LO PERQUÈ ERA MOLT GRAN I, FINS I TOT
EL MAMUT VA PUNXAR A UN SENYOR.
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PERÒ, AL FINAL ENTRE TOTS EL VAN PODER CAÇAR AMB UNA PUNXA
MOLT PUNXEGUDA.
I VAN INVENTAR UNA ALTRA PEDRA MOLT PUNXEGUDA PER PODER
TALLAR AL MAMUT. I EN VAN REPARTIR UNA MEITAT PER A CADA
POBLAT.
QUAN VAN ARRIBAR ALS POBLATS VAN FER UNA GRAN FESTA
CONJUNTA I VAN CANTAR UNA CANÇÓ:
UN POBLAT DEIA: “PIPA PO PEPO, UHHH OHHH YEA”
I L’ALTRE POBLAT DEIA: “UXA UXA, MADUIXA”
DESPRÉS DE CANTAR VAN CELEBRAR LA FESTA I ES VAN INVENTAR
COM FER UN PASTÍS.
I AMB FULLES TALLADES VAN FER CONFETI.
QUAN VA ACABAR LA FESTA VAN DIR EL NOM DE DUES PERSONES QUE
EREN AMIGUES I VAN DIR EL NOM DEL SOL I DE LA LLUNA I ELS VAN
PREGUNTAR SI VOLDRIEN FER UNA FAMÍLIA I ES VAN CASAR.
I AMB LA PELL DEL MAMUT QUE VAN CAÇAR ES VAN FER ELS VESTITS I
VAN BALLAR.
I AQUEST CÒMIC QUE LES GIRAFES ENS HEM INVENTAT JA S’HA ACABAT.
P5 Girafes
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La tirolina del Xaloc
HI HAVIA UNA VEGADA UNA CASA DE COLÒNIES QUE ES DEIA EL XALOC
ON HI VIVIA L’AVI FOLLET I UNA FADA QUE ES DEIA FADETA.
L’AVI FOLLET ERA MOLT VELL, TENIA UNA BARBA LLARGA I BLANCA I
ANAVA VESTIT DE VERD, AMB UNA CAPA DE COLOR TARONJA I AMB UN
BARRET TAMBÉ VERD I PLE DE PICAROLS.
LA FADETA TENIA ALES DE PAPALLONA, PORTAVA UNA CAPA DE COLOR
LILA I UNES ULLERES DE COLORINS MÀGIQUES QUE LA FEIEN VOLAR.
UN DIA VAN REBRE UNA VISITA MOLT ESPECIAL D’UN OCELL QUE VIVIA
A PROP DEL XALOC I QUE VENIA A DEMANAR-LOS UN FAVOR: TENIA 8
FILLS (4 NENS I 4 NENES) I NECESSITAVEN QUE ELS CUIDESSIN AQUELL
DIA PERQUÈ ELL I LA MARE HAVIEN DE PASSAR EL DIA BUSCANT
MENJAR PERQUÈ EN NECESSITAVEN MOLT.
LA FADETA I L’AVI FOLLET VAN DIR QUE SÍ DE SEGUIDA I EL PARE OCELL
ELS VA ACOMPANYAR FINS AL NIU QUE ESTAVA AL BOSC DEL XALOC.
QUAN VAN ARRIBAR LA MARE OCELL VA PRESENTAR A TOTS ELS
OCELLETS: EL MERCURI, LA VENUS, LA TERRA, EL MART, EL JÚPITER, LA
SATURN, L’URÀ I LA NEPTÚ.
A L’AVI FOLLET LI VA AGRADAR QUE FOSSIN ELS NOMS DELS PLANETES
DEL SISTEMA SOLAR I LA FADETA VA VOLER SABER COM ES DEIA EL
PARE I LA MARE:
•

JO EM DIC LLUNA -VA DIR LA MARE-.

•

I JO SOL -VA DIR EL PARE-.

QUAN EL PARE I LA MARE VAN MARXAR, LA FADETA VA PREGUNTAR ALS
OCELLETS SI VOLIEN ANAR A JUGAR A LA CASA DE COLÒNIES I VAN
CONTESTAR QUE SÍ MOLT EMOCIONATS.
COM QUE ENCARA NO SABIEN VOLAR, LA FADETA VA FER SERVIR LA
SEVA MÀGIA I TOTS VAN PODER ARRIBAR VOLANT FINS AL XALOC.
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QUAN VAN ARRIBAR LA TERRA VA TENIR UNA IDEA:
•

I SI ENS TIREM PER AQUELLA TIROLINA?

•

SIII – VAN DIR TOTS ELS SEUS GERMANS I GERMANES-.

PERÒ, TOT I QUE HO VAN INTENTAR MOLTES VEGADES, NO
ACONSEGUIEN PUJAR-HI.
DESPRÉS DE RUMIAR-HI VAN TENIR UNA IDEA: FARIEN UNA FILA I EL
SEGON AJUDARIA AL PRIMER A PUJAR-HI, DESPRÉS EL TERCER
L’AJUDARIA A ELL… I AIXÍ FINS ARRIBAR A L’ÚLTIM OCELL QUE TINDRIA
L’AJUDA DEL PRIMER.
AIXÍ VAN ACONSEGUIR PUJAR A LA TIROLINA I VAN ACABAR MOLT
SATISFETS D’HAVER-HO FET EN EQUIP.
EN AQUELL MOMENT, QUAN ES COMENÇAVA A FER FOSC, VAN ARRIBAR
L’AVI FOLLET I LA FADETA I ELS HI VAN DIR QUE ERA HORA DE TORNAR
AL NIU PERQUÈ EL PARE I LA MARE ESTAVEN A PUNT D’ARRIBAR.
ELS OCELLETS VAN GAUDIR EXPLICANT LA SEVA AVENTURA I VAN
ACABAR FENT UNA FESTETA MENJANT ELS CUCS, ELS PEIXOS I LA
FRUITA QUE ARA TENIEN PER MENJAR.

TIROLÍ, TIROLÀ,
AQUEST CONTE S’HA ACABAT!

P-5 Zebres
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Cicle Inicial
Els animals del mar
UNA VEGADA, AL GRAN OCEÀ BLAU, VIVIEN DUES SIRENES PIRATES, UN
PIRATA I UNA TORTUGA MARINA.
LES SIRENES VAN VEURE UNA COSA FLOTANT AL MAR I VAN TORNAR AL
PALAU.
VAN MIRAR TOTES AL MAR I VAN VEURE UN VAIXELL PIRATA I VAN
DESCOBRIR QUE LES VOLIA CAPTURAR.
LES VAN CAPTURAR I LES VAN FICAR A UNA PEIXERA. LLAVORS ES VAN
TROBAR UNA TORTUGA QUE LES VA AJUDAR A SORTIR PERQUÈ EL
PIRATA ES VA DEIXAR LA CLAU A SOBRE LA PEIXERA I ES VAN PODER
ESCAPAR.

Marc Ansede, Biel Mandonado, Anna Kostyukevych, Pol Sánchez i Jana Tapias
1r EPRI. Espiadimonis

Un rival a l’oceà
HI HAVIA UNA VEGADA A L’OCEÀ UNA SIRENA, UN PEIX PALLASSO I UN
PEIX ESPASA. LA SIRENA ES DEIA CHACU I ESTAVA LLUITANT AMB EL
PEIX ESPASA, L’ACOMPANYAVA EL PEIX PALLASSO.
TOTS VIVIEN JUNTS, EN COMPANYIA, I VAN VEURE QUE EL PEIX ESPASA
I LA SIRENA ENTRENAVEN ESGRIMA CADASCÚ PER SEPARAT.
LA SIRENA ES VA TROBAR AL PEIX ESPASA I LI VA REPTAR PER FER UNA
ESTONA D’ESGRIMA. LA SIRENA VA DIR QUE SÍ I VA GUANYAR I HO VAN
CELEBRAR.
Maia Acosta, Erik Día, Àlex Doga Fernández i Èric Pérez
1r EPRI. Espiadimonis
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A la granja sense el pagès
UNA VEGADA, QUAN FEIA MOLT DE FRED, UN POLLASTRE, UNA GALLINA,
UN GALL I UN PAGÈS VIVIEN EN UN ESTABLE.
UN DIA EL PAGÈS VA INTENTAR MATAR A LA GALLINA, PERÒ EL GALL I
EL POLLASTRE HO VAN IMPEDIR.
EL PAGÈS VA CÓRRER A LA CASETA DE LES GALLINES, PERÒ COM NO
VA PODER DESTROZAR LA CASETA, VA MARXAR CORRENTS.

Leo Canela, Lluna Dïaz, Ona Girona, Miquel Pairó i Diego Velasco.
1r EPRI. Espiadimonis

El castell sota el mar
FA MOLTS ANYS EN UN CASTELL VIVIA UNA SIRENA, UN TAURÓ I UN
SUBMARINISTA.EL TAURÓ VOLIA ROBAR AL CASTELL, PER AIXÒ FEIA
VEURE QUE ERA AMIC DE LA SIRENA. EL SUBMARINISTA VA AVISAR A LA
SIRENA DE QUE EL TAURÓ VOLIA ROBAR. AL FINAL VAN ACONSEGUIR EL
TRESOR I VAN VIURE FELIÇOS.

Emma Garcia, Hugo Ibañez, Marc Lucas, Ona Majós i Arlet Navarro
1r EPRI.Espiadimonis

En un castell molt llunyà
EN UN CASTELL MOLT LLUNYÀ EL REI I LA REINA VIVIEN AMB LES
TROPES QUE VIGILAVEN EL CASTELL. LA SEVA VIDA ERA MOLT XULA I
MOLT DIFÍCIL. HAVIEN DE LLUITAR AMB ELS DOLENTS. VAN ATACAR EL
CASTELL,PERÒ ELS DOLENTS ESTAVEN CANSATS DE SER DOLENTS I AL
FINAL ES VAN FER DE L’EQUIP DEL REI I LA REINA.

Nil Pelaó, Martí Pereira, Noa Robles, Telma Tenas i Iris Tomás
1r EPRI. Espiadimonis
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Una vegada hi havia una sireneta ...
UNA VEGADA HI HAVIA UNA SIRENETA QUE VIVIA AMB LA SEVA FAMÍLIA.
AL FONS DEL MAR VIVIA UNA TORTUGA, UN TAURÓ I EL SEU PARE
NEPTÚ. EL NEPTÚ I LA SIRENETA VAN TROBAR AL TAURÓ, PERÒ EL PARE
NO LA DEIXAVA ANAR AMB ELL. AL FINAL VAN FER PASTISSOS I
PASTISSOS PER A TOTA LA FAMÍLIA I EL TAURÓ, LA TORTUGA I LA
SIRENETA VAN FER UNA FESTA AMB SORPRESES I VAN SER TOTS
FELIÇOS.
Unai Burgos, Nazaré Carmona, Emma Estibal, Pol Rubio i Martina Xifre
1r EPRI.Saltamartins .

L’arquer va a caçar
UN DIA UN ARQUER TENIA ELS SEUS AMICS, UNA MARIETA I UN XAI.
ESTAVEN EN UN BOSC I L’ARQUER ANAVA A CAÇAR AMB EL SEU PONI, I
VA TROBAR UN LLOP I LI VA PREGUNTAR:
-VOLS SER EL NOSTRE AMIC?
LI VAN DIR QUE SÍ PERQUÈ NO TENIA AMICS I TOTHOM LI TENIA POR
PERQUÈ ES PENSAVEN QUE ERA DOLENT. AIXÍ QUE VAN ESTAR TOTS
JUNTS I FELIÇOS I VAN MENJAR ENCIAM.
Àritz Calleja, Ariadna Farrell, Jimena Parrs, Èric Romaní i Verònica Torrent
1r EPRI.Saltamartins.

Sota el mar...
HI HAVIA UNA VEGADA SOTA EL MAR UNA SIRENETA I UN SUBMARINISTA
QUE ES VA ENAMORAR DE LA SIRENETA.
ES VAN CASAR I VAN FER MOLTS PASTISSOS.
VAN ANAR A VIURE A UNA CASA SOTA EL MAR I VAN TROBAR UNA
TORTUGA, TOTS JUNTS VAN FER UN VIATGE A LANZAROTE.
Adrián Herasme, Arlet Pagès, Eric Sobrino i Cèlia Verdú. ,
1r EPRI.Saltamartins
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El Lufi, el Garfil, el Polar i la Lufibube
HI HAVIA UNA VEGADA, QUAN FEIA MOLT DE FRED, UN NEN QUE ES DEIA
LUFI I VIVIA EN UNA ILLA. UN DIA EL LUFI TENIA MOLT FRED I VA DECIDIR
QUE ANIRIA A LA CIUTAT A BUSCAR NOUS AMICS. VA TROBAR UNA
BARCA I ES VA DISPOSAR A NAVEGAR. QUAN VA ARRIBAR A LA CIUTAT
VA TROBAR NOUS AMICS, EL GARFIL, I EL BOB ESPONJA, QUE ELS
AGRADAVA EL FUTBOL, I EL POLAR QUE LI AGRADAVA EL DRAGON BALL.
AL FINAL EL BUFI VA TROBAR UNA NOVIA QUE ES DEIA LUFIBUBE.

Guillem Blasco, Àlex Garcia, Jordi Pérez, Ferran Ruiz i Max Triquell.
1r EPRI.Saltamartins

La selva misteriosa
HI HAVIA UNA VEGADA UNA SELVA MOLT MISTERIOSA QUE CAP
PERSONA S’HAVIA ATREVIT A ENTRAR, PERÒ UNA PERSONA ES VA
ATREVIR, ES DEIA MANOLO. QUAN VA ENTRAR VA VEURE UN LLOC MOLT
NEGRE I VA VEURE UNS ULLS VERMELLS. EREN DE COCODRIL, DE SERP
I DE CAVALL SALVATGE, PERÒ ELL NO HO SABIA, NOMÉS SABIA QUE
EREN UNS ULLS VERMELLS. LLAVORS VAN SORTIR ELS ANIMALS I EL
MANOLO VA SORTIR CORRENT CAP UN LABERINT I VA ENTRAR. ELS
ANIMALS EL VAN SEGUIR, PERÒ ES VAN PERDRE AL LABERINT I EL
MANOLO VA PODER ESCAPAR-SE DE LA SELVA MISTERIOSA.
Bernat López, Gabriel Miota, Marçal Montull, Marina Veranes i Yani Xu.
1r EPRI. Saltamartins
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Els amics inseparables
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Laia Fortes i Quim Serra. 2n EPRI.

23

La corona quasi robada

24

Bertrand Zen i Lola Velilla. 2n EPRI

25

Desastre en el campament

26

Pol Colinas i Samantha Baque. 2n EPRI
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Cicle Mitjà
El cavaller Aaron i la princesa Roser lluiten contra el drac sense nom
Hi havia una vegada, un cavaller anomenat Aaron que vivia en un castell, que
era gegant com tots els castells.
El rei que es deia Marlotus, va capturar pres el cavaller perquè no volia que es
casés amb la seva filla, la princesa Roser.
Quan tots estaven dormint la princesa va anar al calabós i va alliberar el cavaller
Aaron. I després sabeu que va passar? Un dia van trobar una cova i se'n van
anar a viure allà. La van reformar i hi van fer un saló de jocs, cuina i també una
sala d'armes amb metall i tresors de fusta que van trobar per terra.
Van fer l'amor i van tenir fills: dos.
Va arribar el missatger del rei i va veure que s'estimaven de veritat. Sabeu què
va passar?, el missatger ho va anar a explicar al rei i el rei va alliberar el drac de
les masmorres. El drac va anar directament a atacar el cavaller Aaron i la
princesa Roser. Va tirar foc a la princesa Roser i el cavaller li va posar l'escut per
protegir la seva estimada. Amb la seva espasa li va clavar al mig del cor.
Fi

Aaron Ariño Altozano. 3r EPRI. Coales
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L’assassinat de la ciutat fantasma
A la ciutat de Barcelona, hi havia una estació fantasma que van començar a
construir fa molt de temps, però mai van acabar.
El rei Màcris era el rei de la població fantasma i portava roba molt trencada i
bruta.
La gent de la població Fantasma no tenia diners ni casa per menjar, per això
sortien a mitjanit a robar menjar a la gent de Barcelona. Era com una ciutat sota
terra.
Cada nit del 8 de febrer la població fantasma sortia a robar menjar. Però els
guardes de la casa del president Dustin tenien pistoles, ganivets... Per això la
població fantasma va decidir escalar la casa del president Dustin encara que fos
molt alta. Quan van entrar per la finestra de l'habitació, el president estava
despert prenen decisions importants. Van entrar, pensant que el president Dustin
no se'n adonaria, però se'n va adonar.
Les persones de la població fantasma van haver de matar al president Dustin.
Després van anar a la nevera de la casa i van agafar tot el menjar, però
avergonyits de pena per haver matat al president.
Al matí els guardes de la casa es van estranyar perquè el president no va sortir
i quan van entrar a la casa el van trobar mort al terra de la seva habitació.
Quan els guardes van donar la notícia tothom es va posar molt trist. Una persona
va dir:
-

Ell era la nostra salvació, perquè ens donava menjar!

Tothom va muntar un caos.
-

Sense el president Dustin no tenim menjar!

-

La persona que ho hagi fet ho pagarà car - va dir una persona de
Barcelona.

Al següent matí, un dels guardes estava al metro anant a casa dels seus pares
que vivien a prop de l'Hospital de Sant Pau. El guarda estava mirant per la
finestra del metro i de sobte alguna cosa el va crida l'atenció, una cosa amb teles
destrossades, cotxes destrossats i, el més important, una prestatgeria amb molt
menjar. Era...l'estació fantasma!.
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De cop i volta van trucar al guarda i li van explicar que la nevera estava buida. El
guarda va pensar:
-

Tot encaixa: la gent de la població fantasma ha matat el president
Dustin!.

L'endemà el guarda va dir:
-

Tots teniu el vostre sac de menjar per fer sortir la població
fantasma!

I en un minut tota la població fantasma van començar a sortir.
El guarda els va fer venir a la plaça i els va explicar exactament el que els havien
dit a la gent del barri. El rei Màcris va dir:
-

Ho sento, estem molt avergonyits del que vam fer! Si us plau, no
ens poseu un càstig.

-

No us preocupeu no us posarem un càstig, però si torneu a matar
a algú de Barcelona llavors, tindreu un càstig.

Així van viure tots feliços i a l'estació Fantasma mai els va faltar menjar i no van
tornar a matar a ningú.

Fi.
Clara Grayston. 3r EPRI.Cangurs

El musical de Nova York
Hi havia una vegada quatre noies que eren molt amigues i es deien Emma, Lucia,
Júlia i Tanit. Tenien quinze anys, els agradaven els musicals i vivien a Nova York.
Un dia van quedar a la pastisseria Estrella:
- He trobat un diari on posa que hi haurà un concurs musical d'aquí poc- va dir
l'Emma.
- Wow, hi volem participar!- van exclamar totes.
- Quan dia serà? - va preguntar la Júlia.
- El 25 de març - va respondre l'Emma.
- Perfecte, jo no tinc res!- va afegir la Lucia.
- Jo tampoc!- es va sumar l'Emma.
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- Falta que preguntem a les nostres mares- va dir la Tanit.
- Doncs quan arribem a casa nostra els hi preguntem- va afegir la Lucia.
- D'acord!- van exclamar les altres.
Quan van arribar a casa, les noies el van preguntar a les mares, la Montse, la
Carme, la Tània i la Marta. A totes els van dir que si menys a la Tanit.
- Si us plau, si us plau, és molt important per a nosaltres!- li van suplicar totes.
Al final van convèncer a la Marta.
L'endemà les noies van quedar a la pastisseria Estrella per decidir quina cançó
cantarien. Finalment van decidir que cantarien la cançó "De ellos aprendí".
- Però qui tocarà la guitarra? - va preguntar l'Emma.
- No ho sabem- van dir plegades les altres.
Quan van sortir de la pastisseria van xocar amb una noia.
- Ups!- va exclamar la noia.
- Perdó - van afegir les noies.
- Com et dius?- li van preguntar les noies.
- Alícia- va contestar la noia.
Finalment les noies es van fer amigues de l'Alícia.
- Tenim un problema- va dir l'Emma.
- Quin?- va preguntar l'Alícia.
Les noies li van explicar el problema.
- Jo us puc ajudar, sé tocar la guitarra - va afegir l'Alícia.
- D'acord!- van dir les noies.
El següent dia van cantar al musical i van guanyar el concurs i un viatge a
Califòrnia.
Conte contat ja s'ha acabat.
Emma Romaní Cano. 3r EPRI.Cangurs

La biblioteca dels somnis
Hollywood, bonic i net. Un nou dia d’institut per al John i els seus amics. En John
té pocs amics, però els pocs que té els aprecia molt. Un dia tornant a casa va
caure dins d’una claveguera. Aleshores es va teletransportar a una mena de
biblioteca, però en lloc de llibres hi havia somnis arxivats de tot el món, fins i tot
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alguns que no valia la pena veure’ls. I just quan anava a tocar-ne un i només un,
una veu més aviat malhumorada crida emprenyada:

-

Però es pot saber què fas? No s’ha de tocar res! - era una mena d’esperit
baixet.

-

Calma, Ray! - va dir una veu que venia d’un passadís fosc-. Era un altre
esperit, però aquest era alt.

-

Mare meva!! Quants esperits! Això és un malson! -vaig pensar.

Aleshores l’esperit alt va començar a discutir en un idioma que quasi semblava
extraterrestre. Al cap de cinc minuts discutint en aquell idioma extraterrestre,
l’esperit alt em diu:

-

Hola, em dic Angèlica i necessito la teva ajuda. Has de reunir un equip de
tres. Un d’ells, ets tu! Quan el tinguis preparat torna a veure'm.

Dit i fet, tres minuts després tornava amb un equip de tres format per Queent,
el millor amic i un excel·lent científic, la June, una atleta perfecta, i jo.
Aleshores l’Angèlica ens va explicar

que algú havia desactivat el sistema

somiador que feia somiar a la gent de tot el món i si no l’arreglàvem, durant tres
hores el món deixaria de somiar.

-

I com ens ho farem per arreglar el trasto màgic? - va dir en Frank que
ens havia espiat i ho havia sentit tot-.

-

Haureu d’anar a les muntanyes i darrere la segona “o” de hollywood hi
trobareu l’Estrella Polar, porteu-la i ja haureu acabat la vostra missió.

-

Sí! Tot això està molt bé, però són les nou del vespre! - va dir en Queent.

-

No patiu, aquí dins no passa el temps. Per tant, segueixen sent les cinc.va dir l’Angèlica-.
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Aleshores vam anar a les muntanyes, vam trobar l’estrella, vam tornar a la
biblioteca i tot va tornar a la normalitat.

-

Però, qui va espatllar la màquina? -vaig dir jo-.

-

He estat jo! -va dir una veu-. Era en Ray!

-

No m’ho puc creure!- vam dir tots alhora-.

-

Però, per què - va dir en Jaume-.

-

No m’agrada que la gent es posi a comptar ovelles en lloc de números,
els meus pares van morir per això! - va dir en Ray a punt de plorar-.
Pensava que si la gent no somiava no hi haurien víctimes.

-

Oohhh, pobret! - va dir la June.

-

Ni “ooooh, pobret” ni punyetes! -vaig dir jo-. Per culpa seva quasi ens
quedem sense somiar.

-

Ho sento! -va dir en Ray-.

En Frank es va quedar a viure a la biblioteca i la June, en Queent i jo vam tornar
a la superfície.
Marc Andorrà. 4t EPRI. Martinets

La fàbrica de música
Fa molts i molts anys, en Marc juntament amb els seus amics la Raquel i en
Roc, van inventar la música. En Marc era un gran músic i en Roc i la Raquel
escrivien lletres de cançons xulíssimes. A la fàbrica de música es creava tota la
varietat música es creava tota la varietat musical com el rock, regueton, jazz,
pop, punk, heavy, etc, etc.
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En Jason, un músic molt envejós que volia que només existís el jazz, va pensar
que si destruia la fàbrica desapareixeria tota la varietat musical. Un dia, en Marc,
mentre anava a la fàbrica es va topar amb en Jason. Van començar a fer un
debat sobre quin era el millor estil de música i van començar a tocar els seus
instruments. En Roc i la Raquel van escoltar la música i van anar a ajudar en
Marc, la gent ballava i aplaudia amb la música del grup d’en Marc. En Jason,
veient que amb la seva música no aconseguia el mateix que l’altre grup, va
aprofitar que estaven despistats i va anar a la fàbrica.

Un cop allà va fer malbé els altaveus i els instruments i va bloquejar la porta
com a conseqüència, en Marc i els seus amics no podien crear música nova.
En no haver cançons noves, la gent es va posar molt trista, encara que el jazz
era molt bo, no era del gust de tothom. En Jason es va sentir malament perquè
volia que la gent fos feliç. Així que va fer les paus amb en Marc i companyia i els
va deixar el seu local.
Conte contat, ja s’ha acabat.

Miquel Argemí. 4t EPRI. Bernats

Sóc diferent, i què?
Hola, sóc la Rocio. Visc al costat de Barcelona, en un poble petit. M’agraden molt
les aventures. Soc bastant àgil i m’encanta la informàtica. Hi ha una altra cosa…
Espera! No sé com dir-ho… Bé, d’acord. Us ho explicaré. Soc diferent perquè
tinc la Síndrome de Down. Bé, soc diferent. Una cosa que no us he dit: tinc nou
anys i mig.

Demà començo en un nou col·legi, perquè abans havia de creuar mig poble per
arribar a l’escola. Aquesta vegada, no! Està aquí al costat! Que guai! Però per
altra banda, no estic tan feliç perquè és una nova escola i com que tinc la
Síndrome de Down segur que m’insulten o tenen por de mi o els faig fàstic. Però
m’hi atreveixo! Jo, com sempre, tan decidida, pensant en el meu cavall Esperit,
que és l'únic que m’entén. Vaig sortir al carrer i vaig agafar el camí de l’escola.
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Era l’hora del pati i un nen em va insultar dient-me “lletja” i, esclar, em va fer molt
mal. Però una nena va anar cap a un altre nen i el va fer fora. Em va preguntar
si estava bé i jo li vaig dir que sí. La nena va exclamar:

-

Tu ets la nena nova!

Jo li vaig dir que sí amb el cap. Li vaig preguntar com es deia i ella em va
respondre:

-

Maria! I tu?

Em vaig posar molt nerviosa i vaig sortir corrent.
A l’endemà...em vaig despertar. Corrent anava cap a l’escola perquè arribava
tard. Va arribar l’hora del pati, em vaig asseure en una cadira que hi havia sota
un arbre. Tots els nens em miraven amb cara de fàstic, menys un que es va
apropar a mi i em va preguntar com em deia. Jo li vaig respondre:

-

Ro-ro-rocio!

Ell va contestar:

-

Perfecte! El teu nom és molt bonic. Jo, Nico!

Un nen va agafar en Nico i li va dir:

-

Vinga, home! Aquesta nena té una malaltia.

Tots els nens van començar a riure’s de mi menys en Nico, esclar. Però em vaig
aixecar i vaig ajudar en Nico. Ell va poder escapar, però va marxar sense dir res.
A la tarda, a casa em vaig tancar a l’habitació. Algú va picar a la porta de casa.
Era una nena morena, rossa de cabell llis, ulls verds i cara rodona. Em va dir:

-

Laura, ara he de marxar!
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Jo em vaig espantar. Al dia següent, vaig anar a l’escola i tots els nens em
miraven amb cara estranya, però aquesta vegada no era de fàstic sinó, amb la
boca oberta. Vaig somriure. La nena que vaig conèixer el primer dia els havia
dit a tots que havia salvat un nen:

-

Gràcies! - li vaig dir a la Maria. Però encara faltava arreglar un problema
i el del Nico. En Nico es va apropar:
-

Ostres, has d’estar contenta. -Jo li vaig fer que sí amb el cap i em
va dir que no fes cas de la Laura.

Van passar uns anys i la Maria, el Nico i jo érem un grupet.
- M’encanta aquesta escola, em sembla que és la millor on he anat.
Ainhoa Pérez. 4t EPRI. Bernats

Cicle Superior
Un Nadal molt especial
Aquell Nadal va ser molt diferent. En comptes de quedar-nos a casa per les
vacances de Nadal, la meva mare havia decidit organitzar un viatge a les
Bahames. Al viatge anirien els meus amics, o sigui, l’Eric, la Bruna i la Marta.
També anirien la meva mare, les mares dels meus amics i jo, el Pau. Aquell matí
havíem arribat a la Florida, a punt de partir per fer el recorregut amb creuer per
les Bahames.
Quan vam arribar al port vam quedar bocabadats en veure el creuer. Era
immens, almenys havia de tenir 50 metres d’altura. Tothom es va emocionar molt
en veure que era un creuer enorme i molt xulo. A continuació vam entrar al creuer
que tenia moltes instal·lacions: 28 piscines, 34 restaurants i 14 tobogans
aquàtics.
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Al cap d'una estona vam anar als tobogans aquàtics, després ens vam banyar a
les piscines i per acabar vam anar a sopar al restaurant mexicà.
Al matí següent vam anar a esmorzar al restaurant colombià. De sobte, va sonar
un tro que va fer tremolar els gots. Llavors em vaig adonar que s'acostava una
tempesta molt forta i que estava plovent. El creuer va començar a balancejar-se,
les taules i les cadires es movien pel restaurant. Tot era un caos: la gent cridava,
els gots es queien a terra i era molt difícil mantenir-se de peu. L'última cosa que
recordo és intentar amagar-me sota la taula i notar un cop molt fort al cap.

Em vaig despertar i vaig notar que tenia la pell de gallina. Vaig mirar al meu
voltant i no vaig tenir cap dubte: devia d’estar al Pol Nord. Vaig veure una cabana
de fusta a la distància i vaig decidir apropar-m’hi. A mesura que em vaig anar
apropant vaig anar distingint un cartell que deia: “Aquí viu el Pare Noel. Vaig
tocar el timbre i em va obrir un elf.
-Hola, què vols? - va preguntar.
-No sé com he pogut anar a parar aquí, fa unes hores estava en un creuer per
les Bahames però llavors m’he donat un cop al cap i he vingut a parar aquí.
-És que no ho saps? - em va preguntar l’elf.
-El què?
-Que el triangle de les Bermudes és el portal que et teletransporta al

Pol Nord.

-I ara com puc tornar a casa? És molt lluny d’aquí.
-Un moment, vaig a consultar-ho amb el Pare Noel.
L’elf se'n va anar a una habitació i va tornar al cap d’una estona amb

una cara

preocupada.
-Que passa alguna cosa? - vaig dir.
-Si, és que resulta que el Pare Noel té la Covid - va dir l’elf - i necessita algú que
reparteixi els regals perquè ha d’estar confinat.
-D’acord, ho faré - vaig dir.
Amb l’ajuda de l’elf Larry vaig rentar els rens, enllestir la carrossa i embolicar els
regals.
Més tard, quan ja era de nit, vam sortir amb el trineu. Vam anar repartint els
regals casa per casa, gràcies al GPS que tenia el trineu. Va ser una nit
inoblidable. Quan vam tornar al Pol Nord ens esperava el Pare Noel.
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-Estic molt agraït, m’has ajudat a repartir els regals -va dir- no ho podria haver
fet sense tu, i és per això que et vull regalar una cosa.
Es va remenar la butxaca i va treure un pot petit.
-Què és?- vaig dir.
-La vacuna- va dir- te la dono perquè es pugui comercialitzar.
La vaig guardar a la butxaca i em vaig posar a saltar d’alegria, em vaig
entrebancar amb una pedra, vaig caure i em vaig donar un cop al cap.
Quan vaig despertar-me moltes persones m’envoltaven. A poc a poc em vaig
adonar que tot havia estat un somni. Vaig notar una cosa a la butxaca, la vaig
treure i... Era la vacuna tal com me l’havia donat el Pare Noel.
Pol Monroy. 5è EPRI.Mestral

Tot un gir
Era dilluns al matí, el sol entrava per les escletxes de la persiana quan de sobte…
-Bertaaaa! M’he de connectar a una classe online i ja ha començat! vinga ràpid
vesteix-te i surt! -va dir la meva germana Clara.
-Mai m’acostumaré a les classes online! -Vaig dir amb un to de veu adormilat.
Així que no vaig tenir més remei que treure el pijama, vestir-me amb el xandall
del cole i baixar cap a la cuina. Allà m’esperava la meva mare, normalment li
explico l'horari del dia, mentre ella em va preparant l'entrepà, però avui era
diferent, la meva millor amiga la Bruna m'esperava al portal de casa seva.
Seguiment vaig agafar l'esmorzar, tot a la motxilla i cap a l’escola! Ella ja
m’esperava asseguda al graó de casa seva:
-

Hola Bru!

-

Hola Berta! t’has fixat que cada dia hi ha una senyora que ens mira des
d’aquella finestra?

En una finestra a peu de carrer, vaig veure una dona mirant-nos fixament, amb
un vestit rosa amb flors de color groc. Tenia el cabell blanc i unes quantes
arrugues a la cara.
-Bru, és el primer dia que la veig, vols dir que no són imaginacions teves?

38

A l'endemà vaig arribar jo primer a casa de la Bruna, i mentres l’esperava vaig
treure un llibre per llegir que em tenia ben enganxada La Bruna em va sorprendre
amb un crit de bon dia i em va atabalar dient-me:
-T’ho vaig dir o no, que cada dia estava a la finestra?
-Potser sí que tens raó… però vinga que no vull arribar tard!
A l'endemà al matí…
-

Bon dia Berta, què et passa?

-

No trobo el meu llibre preferit i avui l’havia d’exposar !

-

Segur que està a l’escola -va dir la Bruna amb un to tranquil.litzador, quan
de sobte...

- Bruna has vist la finestra?
Allà estava la mateixa senyora amb el mateix vestit i amb la mateixa mirada!
La dona va estira el braç i ens va fer un gest volen dir que ens acostéssim cap a
ella. La Bruna i jo ens vam mirar i sense dir res vam tocar el dos corrents! Aquella
mateixa tarda jo tornava sola i capficada cap a casa, no havia trobat el llibre. Uns
copets al vidre de la finestra em van cridar l’atenció. Era la dona del vestit de
flors, que tornava a demanar-me que m’acostés. Les cames em tremolaven però
em vaig fer la valenta i em vaig apropar a la finestra. Quina sorpresa que vaig
tenir quan la dona em va ensenyar el llibre, el meu llibre i em deia que entrés.
Estava morta de por, però volia recuperar el meu llibre: estava en un moment
molt emocionant. Aquell dia vaig conèixer la història de la senyora Mercè una
dona encantadora de 86 anys, que vivia sola i era una apassionada pels llibres.
Com que no tenia bona vista ja no podia llegir les muntanyes de llibres que tenia
a casa.Es distreia mirant per la finestra. Havia vist que m’havia deixat el llibre al
portal de casa la Bruna i com que s’havia que l’estaria buscant m’ha l'havia agafat
per tornar-me'l.
Desde aquell dia ens vam fer amigues i cada dia quan torno de l’escola vaig a
llegir-li amb veu alta una estona i ella ja m’espera amb el berenar preparat.

Bruna Borràs. 5è EPRI. Xaloc
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El futur és depriment
Un dissabte al matí em vaig despertar i com cada cap de setmana vaig anar a
esmorzar. Els dissabtes al matí anava al parc amb els meus amics, jugàvem a
futbol. Sempre érem els mateixos: el Pau,l´Andreu i jo .El Pau sempre li agrada
guanyar i quan perd s'enfada. És un noi amable, graciós i molt intel·ligent.
L´Andreu no li fa gràcia res, només les meves tonteries. Baixet, prim i molt
extrovertit. No li agrada gens la verdura i el peix. Jo soc en Nico, m´enfado amb
molta facilitat. Sóc un nen molt rialler i juganer. M'agrada molt menjar pizza i
hamburgueses, per això sóc una mica gras.
Vam anar al parc a jugar tots junts a futbol. Vam estar dues hores, vam acabar
super cansats. Jo me’n vaig anar perquè estava fatigat.De tornada cap a casa
vaig ensopegar amb alguna cosa. Era una capsa enterrada i la vaig desenterrar.
Hi havia un obreportals del temps. Vaig arribar a casa i vaig posar-me a dormir.El
dia següent vaig despertar-me però no m'enrecordava de l’ obreportals. Al
aixecar-me del llit , vaig dir:
-Què és això??De cop i volta va sortir un raig ,era molt estrany, va rebotar per tota l'habitació.El
raig es va parar a l'armari. Al obrir-lo hi havia un portal envoltat de pedra.Posava
any 2065 .Tenia molta por. Vaig voler entrar i ho vaig fer. Esclar, com sempre,
sense avisar a la mare. Era la ciutat on jo vivia ,però al 2065.Era molt estrany, la
ciutat estava desolada.De cop, vaig veure una grua metàl·lica,i sense pensar-ho
vaig començar a escalar ,en un tres i no res estava a dalt de tot. Vaig veure una
silueta quan estava a dalt de la grua.Hi havia unes ales que em van envoltar i
em van transportar cap a la silueta. M´anava apropant cada vegada més, fins
que vaig veure que era una persona , estava ferida. Ficada dins una càpsula molt
estranya, es trobava aquell ésser repugnant. Alguna cosa no anava bé. Una veu
molt suau em va dir:
-Ooooobre la porta!
Jo, innocent,anava a obrir-la,quan vaig adonar-me ….Què?? -Era un Zombie
¡¡¡¡¡¡
Me'n vaig anar corrents ràpidament,però no m'ho podia creure,hi havien
moltíssims Zombies !!!!!!.De sobte va aparèixer un rellotge al meu canell dret. Hi
havia un compte enrere de 10 minuts.Era el temps que faltava perquè el portal
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s´esfumés.Vaig trobar un medicament al terra,era del laboratori que treballava la
meva mare.Me'l vaig beure per si m´ajudava en aquell moment.No notava res,
fins que vaig fer un bot gegantesc, vaig pujar a sobre la grua.Des de dalt de tot
vaig veure el portal.
Vaig anar fent uns salts magnífics,espectaculars, meravellosos,increïbles.Cap
zombie em podia tocar, em quedaven trenta segons. El rellotge va començar a
fer
el compte enrere i vaig entrar al portal pels pèls!. La meva família em donava per
mort, fins que vaig cridar:
-ESTIC AQUÍ!!!La meva mare es va posar molt contenta.Però vaig haver d'estar una bona
temporada sense saltar. Quina mala sort!! L’aventura va valer la pena.

FI.
Pol Conde. 5è EPRI.Xaloc

Una decisió complicada
Has de decidir, ell -em diu fent una ganyota, com si el simple fet de mirar-lo li fes
fàstic -o jo.
-Potser li hauríem de donar un temps per pensar, al cap i a la fi no és una decisió
tan fàcil-diu ell-tens mitja hora, quan passi aquesta estona torna i digues-nos
amb qui vols marxar.
Me’ls miro a tots dos i vaig cap a un caminet que conec prou bé, quan sé que ja
no em poden veure arrenco a córrer fins a una pedra gran i m’hi assec. Intento
no pensar en la decisió que estic a punt de prendre, bàsicament perquè no sé
què escollir. Però el meu cervell no hi està d’acord i sense voler-ho em poso a
recordar fets que no sabia que recordava tan bé.
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La primera escena que em ve al cap és de quan tenia set anys, eren passades
les 10 de la nit, però jo era despert. No podia agafar el son perquè m’havia discutit
amb un amic meu i estava preocupat, realment va ser una ximpleria, ja que al
final no va ser res, però allò va fer que escoltés la discussió. Primer de tot em va
sobresaltar un soroll a la planta de baix, vaig deduir que venia de la cuina. Ara,
si hi penso, m’imagino que devia ser un cop de puny a la taula. Total que allò va
fer que estigués atent al que passava a la planta de baix i després del cop vaig
sentir crits. No vaig poder copsar tot el que deien, ja que la meva habitació és al
pis de dalt, però sí que sé que deien paraules relacionades amb els diners, i
sobre la casa. El que més em va sobtar, però, va ser escoltar el meu nom
diverses vegades. Al cap de mitja hora aproximadament, vaig sentir com la porta
de casa es tancava bruscament i com algú pujava les escales i tancava la porta
del seu dormitori. Al dia següent, quan, després de dutxar-me i vestir-me vaig
baixar a esmorzar no vaig veure la mare enlloc. Quan vaig veure el meu pare
vaig preguntar-li:
-On és la mare?
-Treballant- em va respondre ell tallant, amb un to que deia que valia més no
replicar-li res.
Després d’allò el dia va passar amb normalitat, això sí, la mare no va tornar fins
a l'endemà.
Quan tenia deu anys la meva mare va venir a veure’m una nit després que ella
discutís amb el pare i m’ho va dir, així com així, em va dir que se n'anava a
Alemanya. En aquell moment no vaig arribar a pensar que no la tornaria a veure
en dos anys sencers.
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I ara recordo l’última vegada que la vaig veure. D’allò en fa un any i mig, va ser
pel Nadal passat no l’altre. Aquella nit de Nadal la mare va venir des d’Alemanya
fins aquí. Recordo que el que vaig sentir en veure-la va ser una barreja de nervis,
estranyesa i alguna altra emoció que no sabria com descriure. El sopar va ser
una barreja d’entre somriures forçats entre els pares i converses de les típiques
d’adults, és a dir, “quin dia més maco que fa oi” “quins polítics que ens governen,
no?” i aquest tipus de converses que no porten enlloc, però que serveixen per
omplir un sopar sencer en el qual tothom frisa perquè s’acabi, però ningú no diu
res.
Després del sopar la mare va esperar-se per donar els regals i va marxar per
agafar un avió de nou per marxar a Alemanya. Ningú no va qüestionar-li perquè
se n'anava a la nit i no esperava l'endemà, m’imagino que perquè tothom sabia
que era millor així per la convivència de tots.
Després d’això miro l’hora i veig que han passat més de 20 minuts així que
m’aixeco d’un salt de la pedra on soc i corro cap al lloc on estan els meus pares.
Quan arribo el pare em diu:
-Ja t’has decidit?
-Sí-dic, tot i que no ho he decidit pas.
Em miro al pare, l’home que no m’ha fet gens de cas en aquests últims 4 anys,
que no s’ha interessat sobre res que tingués a veure amb mi.
Però després miro la mare, la dona que se’n va anar a l’altra punta d’Europa
sense preguntar-me tan sols si volia acompanyar-la, la dona que he vist 2
vegades en 4 anys. Em sento incapaç de decidir entre una d’aquestes 2
persones, però intento pensar en què m’aniria millor, una nova vida en un altre
país o seguir com estava.
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Intento no pensar-m’ho 2 vegades i avanço cap a la persona amb la qual crec
que podré viure millor, amb la que crec que tindré una nova i millor vida. Veig
que la mare fa un petit somriure.

Martina Hernández. 6è EPRI. Marinada

El petit cranc
Era una vegada, un cranc que no era com els altres, no volia caminar endarrere,
ho considerava estrany. La seva família insistia que no fos tan tossut i que en
lloc de fer el ridícul davant de totes les granotes fes el favor de caminar normal.
Però el petit cranc no es rendia, ell seguia entrenant cada nit fins que al cap de
cinc durs mesos d'esforç va aconseguir fer les seves primeres passes cap
endavant. En tornar a casa, va ensenyar als pares i germans el que havia
aconseguit, però va emportar-se una esbroncada de part del pare:
-Escolta petit cranc, si vols viure amb nosaltres, has de caminar endarrere com
tota la família, així que si segueixes així hauràs de marxar i que no et veiem més.
Al pobre cranquet, que no volia renunciar al seu somni, no li va quedar més remei
que marxar, però ho va fer feliç. Pel camí veia granotes xafarderes rient-se d'ell,
però no s'aturava, ell seguia endavant. Al cap de pocs minuts es va trobar un
banc de peixos que xiuxiuejaven entre ells, no els sentia, però ja imaginava que
els semblava estrany veure'l endavant. El cranc va intentar explicar-ho, però els
peixets seguien sense creure'l.
-I si no és un cranc?-Deien-Segur que sota la closca hi ha una granota qualsevol.
-No, no-contestava el cranquet-Només soc un cranc a qui no li agrada anar
endarrere.
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Però res, no hi havia manera que el creguessin i així va continuar riu amunt cap
a la llibertat. Ja quasi havia arribat al mar, on per fi podria fer el que volgués, però
va trobar sobre una roca un cranc com ell, semblava de la família, però més vell
que cap altre que hagi vist mai.
-Que fas, caminant endavant?-Va dir el vell cranc-És una vergonya per l'espècie,
hem de caminar tots endarrere o en alguns casos, de costat.
-Ho sento senyor, però és que no vull caminar com els altres, em sembla
estrany.-Va respondre el petit cranc- I ara si em permet, he de continuar el meu
viatge.
-Aquest noi no arribarà molt lluny -Va pensar el vell-, però, em fa mal dir-ho, anirà
sempre endavant.
FI
Jan Molist. 6è EPRI. Marinada

A la meva estimada Aina
El primer record que tinc era d’un Nadal de fa temps. Jo només tenia quatre
escassos anys i el director de l'orfenat em va explicar una història, que
segurament només s’aproximava, sobre l’home que tres anys enrere s’havia
presentat a l'orfenat i m’havia abandonat en aquell edifici d’El Poble Sec. Cada
Nadal li demanava al director que me la tornés a explicar, i cada any me la
explicava més guarnida que l’any anterior, així va ser en els pròxims 14 anys No
sabria explicar perquè, però sentia apreci per aquell misteriós home del que l’únic
que sabia del cert era que m’havia abandonat a la meva sort en aquell lloc de
mala mort que al cap dels anys vaig anomenar casa.
L’únic moment que vaig saber la veritat sobre el meu llunyà i enyorat pare va ser
quan vaig haver complert els 18 anys. Com que en aquella edat havia
d’abandonar l'orfenat no em va sobtar trobar al seu director esperant-me. Ell em
va dir:
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-Estimadíssima Aina. Durant aquest temps em sento orgullós d'haver-te tractat
com a una filla. No obstant has de saber que els teus pares van ser grans
persones, jo no puc narrar-te la seva història, ja que ho farà el teu pare.
Em va oferir un quadern deteriorat pel temps, hi havia escrit amb tinta dues
paraules que amb el temps s’havien difuminat, però encara eren reconeixibles:
Adrià Vilaró. Em va explicar que l’home que m’havia deixat a l’orfenat havia
marxat ràpidament i se li havia caigut això. No l’havia obert mai i esperava a que
ho fes jo.
Vaig esperar a que marxés i vaig jeure al meu, durant poc temps més, llit. Allà
vaig començar a llegir la història d’un pare al que mai vaig conèixer.
15 de febrer de 1943
Cada cop és més complicat que els refugiats creuin la frontera. Amb la caiguda
de la França lliure molts soldats alemanys vigilen la frontera. Com a dissenyador
de camins de fugida això cada cop es fa notar més.
Ja fan 3 mesos de la mort de la Mariona. La nostra filla va creixent i té els ulls de
la seva mare. La trobo molt a faltar.
No vaig entendre gaire que volia dir allò, tot i això vaig seguir llegint. Únicament
vaig entendre que parlava de la meva mare, es deia Mariona.
17 de febrer de 1943
Avui l'extracció ha anat malament. La família a la qual ajudàvem tenia un
nadó. S’ha posat a plorar a mig camí i uns soldats els han sentit. Afortunadament
el nen ha pogut fugir amb el guia. Els pares però, els han agafat. Cada dia me
n'adono que la feina de guia dels Pirineus és més perillosa.
20 de febrer de 1943
Avui he trobat a un company de fa temps. L'últim cop que vaig saber d’ell guiava
a una rica família jueva que fugia del règim Nazi. Van trobar a aquella família i
van apressar-la. El guia va fugir ràpidament i va deixar la feina de guia. Això em
va semblar sospitós el seu dia i quan vaig veure que portava roba cara me'n vaig
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adonar. Com es podia ser tan miserable? La feina de guia de fugida pels Pirineus
era una feina noble d’ajudar als necessitats. Aquella persona s’havia aprofitat
d’aquella família. La ràbia que vaig sentir en aquell moment no l’havia sentit mai
abans. Havia delatat a la família i havia robat les seves pertinences. No vaig
poder evitar que marxés, aquell ésser despietat. No obstant prometo que si algun
dia el trobo altre cop no permetré que marxi sense pagar pel seu crim.
Vaig seguir llegint durant molta estona. Vaig entendre que el pare es dedicava a
trobar camins pels que la gent jueva podia fugir de la França ocupada pels Nazis.
Vaig admirar al meu pare. Al final vaig arribar als últims dies escrits:
18 de novembre de 1944
Avui, després d’incomptables rescats, molts d’ells fallits, molts dels guies han
abandonat la nostra causa d’ajudar als jueus refugiats de França. Ara només
quedem a l’organització dos guies, un grup de quatre ancians que són incapaços
de recórrer territori de muntanya i jo. Al final m’he ofert per a fer de guia. Aquest
dia mateix m’han encarregat un traspàs. He marxat amb roba d'hivern cap als
Pirineus avui al migdia. Començaré a portar-los aquí demà al matí.
19 de novembre de 1944
Avui ha estat un mal dia. Els soldats m’han vist la cara ajudant als refugiats. No
obstant em preocupa la seguretat de la meva petita i no vull que li passi res. Ara
ja té un any. Em veig obligat a portar-la on estigui segura.
23 de novembre de 1944
Cada cop tinc més por de que la meva feina posi en perill a la meva petita. Per
això avui l’he portada a l’orfenat del pare Vicenç. A diferència de molts religiosos,
ell creu que la gent amb altres creences igualment són fills de Déu i ens ha
ajudat en l'últim any. Acull als orfes que venen de França i perden als seus pares.
Avui li he de demanar que cuidi de la meva filla estimada.
A la meva estimada Aina:
Hola Aina, (espero que el pare Vicenç fes cas al nom que et vaig deixar).
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Li vaig suplicar al pare que t’ensenyés a escriure i a llegir, sí estàs llegint això ho
devia fer. Vaig deixar allà el meu diari per a què sabessis la meva identitat i en
certa manera t’apiadessis de mi.
Només en aquell moment, la pàl·lida llum de l’esperança es va encendre en el
meu cor. Tornaria a veure al meu pare. Si com deia el diari, el pare Vicenç
coneixia al meu pare segurament sabria on podria trobar-lo. Vaig córrer esverada
cap a fora a preguntar-li al pare Vicenç on era. Ell em va mirar amb els ulls de
color avellana que el caracteritzaven entristits i amb por a decepcionar-me em
va dir on estava aquell grup de persones feia 17 anys, l’última vegada que havia
tingut notícia d’ells.
Vaig pensar que tot i que només fos una mínima possibilitat em mereixia intentarho, per tots aquells anys en els que creia que els meus pares eren dos miserables
borratxos que m’havien abandonat només perquè els hi sobrava una mocosa
com jo.
Vaig donar les gràcies al pare Vicenç per… per tot i vaig acomiadar-me del lloc
en el que havia passat tota la meva infància. Al sortir me'n vaig adonar de com
de gran era el món més enllà dels murs als que havia limitat la meva existència.
De sobte vaig veure a una persona llegint un diari anomenat “La prensa”. A la
portada hi deia:

Hoy dia 13 de Julio serán ejecutados los señores Enric Jordà, Miquel Tosset,
Guillem Roig y Adrià Vilaró después de que el pasado Miércoles se les
condenara por el terrible delito de traición. Dicha ejecución tendrá lugar a las
cinco de la tarde en la plaza de delante del juzgado.
Vaig sentir horror en forma de punxades al cor. Vaig córrer cap a la plaça on vaig
arribar a veure al meu pare. Ell, no sé com em va reconèixer i em va mirar als
ulls, content. Vaig mirar-lo intensament als ulls, li vaig dir tot allò que li hauria
volgut dir en una única mirada. Quan vaig tancar els ulls, sense necessitat d’obrirlos vaig saber que el meu pare era mort.

Martí Batalla.6è EPRI. Mestral
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Primer Cicle d’ESO
La realitat del somni
Des que era ben petita, cada dia quan em llevava, anava corrents cap a la
finestra de la meva habitació per contemplar l'horitzó i observar si es podia
percebre la petita illa. Només, un parell de cops al mes, tenia la sort d’admirar la
silueta de l’illot, tot depenia de l’ambient nítid i de la baixa humitat. Sempre he
somniat que trepitjaria aquell petit tros de terra. Més d’una vegada, havia
demanat als pares que em portessin, però no estaven molt disposats a fer-ho.
Deien que era un lloc perillós, que allà el mar es tornava furiós, el clima dolent,
la vegetació espinosa i la gent desagradable. Però, les paraules dels meus pares
no van aconseguir fer minvar el desig de conquerir el meu somni.
I així, tot just quan vaig fer els sis anys, vaig intentar arribar nedant amb totes les
meves forces a aquella extensió de terra. La meva aventura no va resultar com
esperava, ja que podia haver passat una desgràcia de no ser per un petit bot que
passava per allà.

Anys més tard, ho vaig tornar a intentar, però aquest cop amb una barca
construïda per mi mateixa. El resultat va ser idèntic a l’anterior, tot un fracàs.
Els meus pares no sabien què fer per treure’m del cap aquella estúpida idea, ja
que tenien por que em passés alguna cosa en un nou intent. Així que, em van
prometre pagar-me un viatge a l’illa, quan acabés l’últim curs de la universitat.
No m’ho podia creure, havia d’esperar uns quants anys per fer realitat el meu
somni i trepitjar aquelles terres, que per molt que la gent digués, segur que era
el més semblant al paradís. M’imaginava grans platges de sorra blanca, aigües
turqueses, roques de figures arrodonides… La nit era el millor, creia que allà el
cel infinit estava decorat amb milers d’estels grans i petits.
Ja no eren, només, els meus pares els que intentaven treure’m aquesta idea del
cap. Amics meus no ho podien entendre. Uns pensaven que estava boja i altres
no em creien. Era impossible que jo desitgés tant anar a un lloc tan espantós.

Va arribar el dia que vaig començar la universitat. Va ser meravellós. Per fi,
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començava el compte enrere per fer del meu somni una realitat.
Al llarg d’una conversa amb els companys de classe, vam parlar de fer una
sortida d’un parell o tres de dies. Per uns segons, vaig pensar que era la meva
oportunitat i els vaig proposar anar a la “meva” illa, però a cap d’ells els hi va
entusiasmar la idea i donaven raons semblants a les dels pares. Van decidir,
quasi per unanimitat, fer el viatge a una casa rural. Com pot ser que ningú pugui
sentir l’admiració que jo sento per aquell lloc?

Per fi, vaig acabar els meus estudis. Vaig decidir no demanar als meus pares el
viatge promès. Sabia, amb certesa, que es negarien o els hi donaria un gran
disgust, ja que ells creien que ja havia superat la meva fantasia. Però, el meu
somni no estava suspès ni molt menys. Els comentaris despectius cap a l'illa per
part de familiars i amics, lluny de desanimar-me, van despertar en mi un major
desig de descobriment.

Estava decidida a fer el meu viatge, però no anava a demanar permís ni consell.
No li explicaria a ningú. Seria el meu secret, no volia que res ni ningú arruïnés el
meu somni. Era un viatge que havia de fer sola.
Com quan era nena, m’endinsaria a la mar, sense comptar amb cap companyia,
però, aquest cop no cometria les imprudències de la infantesa. Feia temps que
havia estat estalviant pel viatge. Sortia un vaixell cada tres dies en direcció a l'illa.
No era un vaixell turístic, ja que absolutament ningú viatjava allà per plaer, era
una embarcació de mercaderies. Havia parlat amb el capità i ens havíem posat
d’acord amb el preu, l’únic inconvenient era que no podria tornar a casa fins
passats tres dies. Però, a mi em va agradar la idea, tindria l'oportunitat de
conèixer a fons l'illa.
Va arribar el dia esperat. Vaig pujar al vaixell, més emocionada que mai. Puc dir
que era el dia més feliç de la meva vida. Vaig emprendre el camí cap al meu
somni.
A mida que ens anàvem acostant, vaig poder comprovar, amb els meus propis
ulls, que tot el que m’havien explicat sobre ella era absolutament cert. El clima
anava empitjorant per moments, les onades eren més rabioses i el cel estava
cobert de núvols grisos i pesats, com si d’un moment a l’altre descarregués una
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tempesta de les que fan història. Un paisatge molt diferent de com m’ho havia
imaginat tot aquest temps. No hi havia ni una sola platja en tota l'illa, tot eren
penya-segats. Vaig baixar del vaixell. La ciutat estava bruta, plena d’edificis alts
i poc cuidats. La gent, amb la que em creuava, semblava malhumorada i
maleducada. El capità em va avisar que anés amb compte amb les meves coses,
sobretot amb la cartera, ja que hi havia molts lladres a la zona.

Ara, mentre esperava que sortís el vaixell direcció cap a casa, vaig recapacitar
amb tot el que havia viscut aquests tres dies i en el fons estava satisfeta amb el
viatge que acabava de fer. Era ben cert que aquella illa era el pitjor lloc del món,
però gràcies al poc interès de l'illa, vaig trobar una roca al costat d’un precipici
on podia seure llargues estones i a primera hora del matí podia apreciar el més
bonic paisatge. Vaig contemplar l’horitzó des de l’altra banda i vaig veure l’alba
més meravellosa que havia vist mai. Un instant màgic i un espectacle meravellós
que no oblidaria. El millor de tot és que aquell sol sortia de la meva ciutat.

Aquell viatge inoblidable m’havia fet valorar el que ja tenia i mai havia sabut
apreciar. Ja vivia al paradís!
Irene Ortuño. 1r ESO. Ponent

Reescrivint la vida
El sol treu el cap per la finestra i enlluerna els meus cabells castanys i els meus
ulls color mel. L'únic pensament que em passa pel cap és "aquest món és
horrible".
Amb cara de son, m'aixeco del llit i baixo a esmorzar. Ja a la cuina m'assec al
meu lloc assignat a la taula i, en silenci, començo a esmorzar. Tot seguit, pel
passadís apareixen el meu germà i el meu pare amb cara de tenir molta son.
Just, quan s'asseuen a taula, jo ja m'aixeco i deixo les coses a la cuina. Intento
no creuar gaires mirades amb ells i em dirigeixo a la meva habitació. Em vesteixo
i, en el lavabo, em rento la cara i em poso les lents de contacte. Després, agafo
la jaqueta que hi ha sobre la cadira, em poso la motxilla a l'esquena, m'acomiado
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de tots i surto per la porta.
Començo a caminar amb pas ferm i la mirada cap a terra. Escolto música. De
sobte, em trec els auriculars i escolto com uns picarols suaus i delicats.
Decidida a esbrinar d'on ve aquell soroll, em desvio del meu camí. Penso que
només serà un moment i que ben aviat arribaré a l'escola.
Seguint els picarols, m'endinso en un carreró estret i solitari. En arribar al final,
em trobo una espècie de llibre. En agafar-lo, els picarols deixen de sonar. Miro
al meu voltant i sembla no haver-hi ningú. Me'l fico a la motxilla i segueixo
corrents cap a l'escola.
El dia ha estat com qualsevol altre dia normal i, com que estem a punt de
començar les vacances, no tenim molts deures.
En arribar a casa vaig directa a la meva habitació. La mare em pregunta que com
ha anat el dia. Jo li contesto amb un bé, sense sortir de l'habitació i amb un to
apagat. Pujo al llit i agafo la motxilla, trec el llibre i, en obrir-lo, me n'adono que
estan totes les seves pàgines en blanc. Decebuda i enfadada, tiro el llibre a la
taula. M'estiro al llit i miro cap al sostre. Penso en què hi feia un llibre com aquest,
amb totes les pàgines en blanc, enmig d'un carreró com aquell.
Per un instant, deixo tot el tema del llibre apartat i agafo el mòbil. Navego per
Internet durant uns 15 minuts. De sobte, se m'acut la idea d'aprofitar les pàgines
blanques del llibre per escriure una realitat desitjada per mi, un món a la meva
mida. En un principi, ni jo mateixa sabia què estava pensant. Però, no era una
mala idea, després de tot, tampoc és que pogués passar res dolent.
Agafo un llapis i començo a escriure a les pàgines. És com si, el que estigués
escrivint, m’animés. El fet de poder "dissenyar" una vida, on cada dia sigui una
aventura diferent amb aprenentatges nous, és viure, de veritat, una vida. Sento
que m’he estat castigant a mi mateixa amb dies exactament iguals i accions que
s’han repetit dia rere dia. Gràcies al llibre, m’estic desafogant.
Quan acabo d'escriure-ho tot, col·loco el llibre sota la meva coixinera i me poso
a dormir.
De sobte, sóc conscient que a dins dels meus somnis està passant tot el que he
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escrit al llibre, com si fos un guió, sense saltar-se res. Tot el que he escrit, ho
estic somiant i és tan real.
Al matí, encara me'n recordo de tot. Normalment, una no se'n recorda del què
somia a les nits, però jo sí que me'n recordo i a la perfecció.
És dissabte i decideixo aprofitar-ho per escriure-hi més coses al llibre. A la nit,
passa exactament el mateix, però aquest cop amb les noves coses que he escrit
al llibre.
Ja són dues vegades les que aquest llibre m'ha fet somiar el que he escrit i
decideixo canviar-hi una cosa a l'hora de fer el guió.
Aquest cop vull fer que aparegui gent que ja no és amb mi. El meu avi que havia
mort, només feia un parell de setmanes, és una de les grans raons per les quals
no he estat molt animada, aquests dies.
Entre llàgrimes, començo escriure de nou al llibre. Aquesta vegada, m’és molt
més difícil, ja que he de quadrar les coses i pensar bé què he d’escriure. Per
poder tornar a la meva realitat desitjada i poder comunicar-me amb el meu avi,
sobretot he de tenir fe.
En arribar l'hora de dormir, segueixo els mateixos passos de l'última vegada,
deixo el llibre sota la coixinera i em poso a dormir. En cap moment, deixo de tenir
fe, sento que ja ho estic aconseguint, que el tinc davant meu. Però, realment, no
és així. Això, és el que jo vull pensar, però, estic lluitant per no afrontar la realitat
de no poder tornar a comunicar-me amb ell. El llibre em pot ajudar a somiar les
coses que jo vull, però, res pot canviar. Ell ja no està amb mi, he d'afrontar la
realitat. Estic destinada a estar amb ell, però, no en aquesta vida. Ara, descansa.
Prometo buscar-te en la següent. Ho he entès. Les persones només arriben a la
teva vida per ensenyar-te alguna cosa i quan ho han fet… se n'han d’anar.
I amb això concloc. M’he adonat del fet que, només, vas ser un capítol i que
aquest llibre sempre portarà el teu nom escrit.
Et dedico aquest text, “iai” que sé que des d'allà d'alt m'estàs veient.
Carla Pérez. 1r ESO. Ponent
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Túnels subterranis
Obria delicadament l'embolcall d'un dels caramels de la petita bossa. Era un dels
únics luxes que es podia permetre en un lloc com aquell.
Un cop se'l va posar a la boca, es va aixecar, i, amb les poques coses que tenia,
se'n va anar: Era una bossa de plàstic bruta amb dibuixos desgastats pel temps
i el sol. Dins, només, hi havia el que eren restes d'objectes amb a penes utilitat
i llaunes de llenties en conserva.
Va començar a caminar seguint unes vies de tren per les quals feia anys, pot ser
dècades, que no hi passaven trens.
L'únic que se sentia en aquell lloc era el silenci del que havia estat una antiga
civilització autodestruïda a causa dels seus errors.
Ara, el soroll d'aquell paratge estava dominat pels ocells, els rius i coses
provinents de la natura.
Cada pas que feia, avançant cap a la seva única oportunitat de vida, sonava en
el cruixit de les fulles que, seguidament, s'esmicolaven a trossos i se’ls
emportava el vent.
Va treure un mapa que, a primera vista, semblava d'un parc d'atraccions. Però,
a poc a poc, mentre el desplegava d'una manera estranya, va anar adoptant la
forma d'un laberint subterrani. Es trobava entre els arbres que, amb el pas del
temps, havien crescut i s'havien transformat en grans troncs, plens de vida, de
més de 100 metres d'alçada. Va seguir caminant. Va arribar a un punt en el qual
dos grans troncs obrien pas per una petita obertura a uns passadissos
subterranis.
Quan, a poc a poc, va haver- se endinsat en la foscor d'aquell lloc, va calar foc a
una branca de roure amb una tela semblant al lli. La torxa va deixar al descobert
uns gegants passadissos plens d’estrafolàries plantes. Algunes eren de ben
estranyes. Unes, en tocar-les, desprenien una llum de colors que il·luminaven el
camí de manera ben vistosa, d'altres eren unes baines de colors apagats amb
aigua a dins.
Al cap d'una estona de caminar pel gran túnel, va poder veure un final. Les
parets, el sostre i el terra estaven plens de forats. Però, ara, no eren tan grans, i
portaven cap a mil direccions.
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Va ser llavors, quan va tancar els ulls. El corrent d'aire, que emergia per alguns
dels passadissos, el va permetre saber que hi havia una sortida a prop d'aquests.
Per altra banda, en altres passadissos no hi havia ni rastre de vida, tret d'un dels
forats, del qual emergia una gran flaire de vegetació similar a les anteriors.
No s'ho va pensar i de cop es llançà en picat pel túnel. El corrent d'aire que
fregava les seves galtes era molt fort i, cada cop, es podia veure amb més
claredat el final del túnel. Quan quedaven uns cinc metres per tocar el terra, va
posicionar les cames de tal manera que l’aterratge va ser perfecte. No hi havia
rastre de cap mal que pogués haver afectat al noi.
El camí era llarg i esgotador, però els paisatges que recorria eren meravellosos.
Tot semblava digne d'una pel·lícula de fantasia, fins que tot va començar a
tremolar. Les plantes de mil colors i les baines d’aigua es van apagar i es van
tancar, de bat a bat. Tot començava a semblar un lloc sense vida.
A cada segon que passava, tot tremolava més, fins que entre la capa de pols i la
terra, que s'havia aixecat, es va poder veure un rostre. Era un rostre femení amb
la mirada cansada i desconsolada. Al seu voltant es podien veure tiges, fulles i
un remolí que s'emportava tot el que trobava per davant. El noi seguia quiet,
observant el panorama, sense adonar-se que aquella noia ja l'havia vist. Quan
va reaccionar amb un afilat pal d'avet, ja era massa tard. Un objecte havia
impactat contra el pal i l’havia trencat per la meitat. Sabia que amb les condicions
en què es trobava. No podia atacar. Va decidir sortir corrents, però la força del
vent que hi havia, s'ho impedia.
Havia de pensar alguna cosa, ràpidament. Va veure que alguns dels troncs que
subjectaven el túnel eren massa vells i ja estaven mig podrits. Gràcies a la
potència del bot que va fer, va impulsar- se fins a la part posterior del tronc, i en
xocar contra la paret, el tronc es va esmicolar en mil trossos de fusta que van
anar cap a la misteriosa noia del torb. Van anar a parar cap a ella, cap als seus
ulls. Quan van impactar contra ells, totes les coses que havia xuclat el remolí,
van caure a terra, inclosa la mateixa noia, que entre llàgrimes de dolor es va
quedar allà.
En veure l'expressió de la noia, una llàgrima va recórrer la galta del noi. Ves a
saber per què, ja que, ells dos no es coneixien de res. Així que, se'n va anar.
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Cada dia passava, un rere l'altre i tot seguia igual. A vegades, la gana el feia
tornar una mica boig, però quan per fi va tornar a veure la llum, va saber, que
havia arribat, ja, al lloc on tornaria a viure ple de vida i esperança.
Íngrid Barrios.1r ESO. Ponent

Perills
Tot es repeteix, quan ets petit t’adverteixen de les coses que no pots fer, no et
fiquis això a la boca, no juguis amb el menjar… Òbviament és important advertir
del perill de les coses, però, sent honestos, tot està envoltat de perill, cada acció,
cada aplicació, cada sortida, fins i tot les coses que aparentment semblen més
senzilles són les més perilloses.
Quan ja et vas fent gran t’adverteixen d’altres tipus de perill, no tornis a casa de
nit, intenta tornar sempre acompanyat, vigila on vas i amb qui t’ajuntes.
Fins i tot, quan ja ets adult, has d’anar amb compte de certes coses, però tot és
així. Quan menys t’ho esperes passa, quan penses que ho tens tot sota control,
és igual l’edat que tinguis o d’on vinguis, simplement passa.
La típica frase de “no parlis amb desconeguts” acaba sent la més absurda, al cap
i a la fi tots ho som. Si no hagués anat a aquesta escola, si no hagués tingut els
pares que tinc, tots seríem igual de desconeguts.
Aquest no és el perill, tothom que coneixem de primeres són desconeguts, però
més endavant passen a formar part de la nostra vida, inclús acaben sent
importants per a nosaltres.

Som nosaltres els primers que advertim de les coses i després fem tot el contrari,
per més que hi adverteixis no hi canviarà res, les persones escoltem el que volem
si volem fer alguna cosa la farem, encara que estiguem avisats. I si al contrari,
no volguéssim, no ho faríem, no pel fet d’avisar a una persona de les possibles
conseqüències deixarà de voler fer-ho.
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Hi han cops que de tantes prohibicions acabem fets un embolic, no facis això pel
que dirà la gent, no vesteixis així, no vagis allà… Sempre acabaràs fent alguna
cosa que no serà grat d’algunes persones, però això passarà sempre.

Al cap i a la fi tots acabarem fent allò que ens havien prohibit, quan menys ens
ho esperem caurem, ens entabanaran amb alguna aplicació, ens adonarem que
igual no érem tan amics com pensaven, ens cobraran de més a l’hora de comprar
alguna cosa, coneixerem a persones que diuen ser d’una manera, però després
no ho són.

Però tot això ens farà aprendre, no podem controlar cada cosa que fem, de mica
en mica anirem aprenent dels nostres errors.
Si no t’haguessin enganyat algun cop segurament no series la mateixa persona
que ets ara, has arribat fins aquí aprenent dels errors del passat i de les
conseqüències dels nostres actes.
Així que el més important és no deixar de fer les coses que vols per por al que
passi.
Aroa Álvarez. 2n ESO. Tramuntana

Moments complicats
S’ha parat el món per complet.
Però un nou dia comença per mi.
Aquest missatge va dedicat a totes les persones que ja no hi són, i a totes les
que ho segueixen afrontant i superant dia a dia d’una manera o altre: som molt
més forts del que ens pensem.
El temps passa lent. Caos. Angoixa. Estrès. Tristesa. Somriures fingits tapats per
mascaretes. Camino i oblido d’on havia d’anar. Ah si... Escales. Planta tres. Em
saluden persones que no reconec i les contesto amb un «bon dia» per evitar ser
maleducat. Arribo per fi a l’habitació habilitada per
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vestir-nos i em trobo allà

amb tres companyes de feina. Miro el calendari d’avui, a dos d’elles els hi toquen
les rutes amb ambulància (a veure quantes persones noves portaran avui a
l’hospital); a l’altre fer «PCRs» als nens de pediatria, i a mi visites a pacients de
l’UCI.
Amb fatiga, em poso el meu uniforme de color verd i a sobre tres bates blanques
de diferents tactes, les quals cobreixen el meu cos de cap a peus. El meu cap
se’n va per un moment pensant en tot el que he passat el darrer any i, tot i que
intento evitar-ho, em cau la llagrimeta, tanta sort que estic sol a la sala. Agafo del
paquet dues mascaretes, una FFP2 i una quirúrgica i me les col·loco una a sobre
de l’altre. També em poso unes ulleres d’aquestes de plàstic que utilitzen al
programa de Dinàmics al canal del Super3 i una còfia per tal de recollir-me els
quatre pèls que em cauen. Intento anar el més ràpid possible i travesso la porta
automàtica que hi ha per passar a la Unitat de Cures Intensives gairebé corrents.
La primera pacient que em toca es diu Laia Casajuana Llach. Dona de vuitantados anys. La vida és una merda, em dic a mi mateix, però m’omplo de valentia i
em decideixo a entrar amb la meva millor cara, ella s’ho mereix. Està ingressada
greu; amb un respirador i mil tubs que li van d’un lloc a un altre. Se la veu
desubicada. La desperto intentant ser afectuós perquè es prengui la medicació
que li toca. Teòricament hauria de preguntar-li que com es troba, i en el cas que
tot estigues correcte, anar-me'n, però en sóc incapaç. Per sort, tot i que amb
dificultats, m’afirma que tot està bé i decideixo preguntar-li que què n’era de la
seva vida abans de venir aquí a l’hospital, tot sabent que la memòria li falla,
mentre sembla que faig alguna cosa de profit voltant per la seva habitació. En
veure que per la seva part no hi ha resposta, procedeixo a ensenyar-li algunes
fotografies on surto jo amb la meva família. Porto preparant-ho uns quants dies.
Estic emocionat. Començo amb una on es veu un pla sencer del meu fill i meu i,
on darrere nostre es pot apreciar, mig difuminada, la silueta d’una casa. Li
ensenyo el retrat i després d’observar-la durant una mica més d’un minut em
mira amb els ulls brillants, com retenint les ganes que té de plorar. Segons més
tard, deixant al descobert una nova fotografia col·loco la del meu fill l'última de
totes. A la nova es veu un grup força gran de persones, havia de fer dos anys
com a mínim d’aquell dia. Hi sortíem tots, la meva dona, la meva mare i el meu
fill en braços de la Laia, la meva àvia. Era un aniversari, diria que el de ma mare.
Cada vegada estic més nerviós per les seves cares. No sé com esbrinar si
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realment està recordant alguna cosa o tan sols està observant un retrat d’una
família com qualsevol altre. Però aleshores sí, posa el dit a la part on surt ella, i
deixant la mirada fixa a la fotografia, em diu, aquesta sóc jo, fent una barreja
entre afirmació i pregunta. Afirmo amb el cap. Me l’estimo tant. No puc resistirme aquestes ganes que tinc d’abraçar-la, però sé que pel seu bé i pel meu, no
ho he de fer, i penso positivament que quan tot això passi, sí que podré consentirla per cada cop que aquí a l’UCI no ho he fet. A partir d’avui, he vist claríssim
això de fer-li coses a l’àvia per ajudar-la a recordar, sé que ella ho vol així. Cada
vegada veig millor allò de tornar a ser la família tradicional que sempre hem sigut.
Me’n penedeixo de moltes en aquesta vida, però sens dubte, no me’n penedeixo
d’haver-me especialitzat en infermeria i medicina per tal d’estar més a prop, i de
sentir-me més connectat a la meva àvia, i més en un moment tan complicat com
és el que portem vivint tots des de fa una mica més d’un any, sí senyor, la COVID19.
Tingueu clar, que pels meus dono això, i més
Jana Ginés. 2n ESO. Migjorn

Poema de la cuina
Si una tarda d'hivern no saps què fer
et recomanaré una coca de pastisser.
Primer de tot rentat les mans de nou
si no vols agafar el Covit-19
No t’oblidis de posar el forn a escalfar
perquè si no res no podràs menjar.
Amb alegria i rapidesa
agafa el davantal de la roba estesa,
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si no et vols embrutar, clar està.
Per començar necessitaràs ous de gallina
compra’ls a cal l’Enric que són cosa fina.
També hauràs de comprar farina, sucre i llet
i tota la família farà un tastet.
Posa-li xocolata
que es desfarà amb la nata.
La meva mare sempre posa un xic d'anís
i fa que el pastís s’acabi en un plis.
Tots els ingredients s’han de barrejar
si una bona coca vols tastar.
Quadrat, rodó o allargat
la massa al motlle ben posat.
L’has de posar al forn sense trigar gaire,
i de seguida veuràs com surt una bona flaire.
Ara s’ha d’esperar per després poder-te’l menjar.
Per fi surt la coca i me la fico a la meva boca,
ui m’he cremat i el poema s’ha acabat.
Bruno Lorite. 2n ESO. Migjorn
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Segon Cicle d’ESO
Nuestro olivo
Hoy es sábado, y como cada semana vengo a verte. Mi rutina de sábado tarde
es siempre la misma, antes de salir de casa cojo una bolsa de tela en la que
meto una pieza de fruta, agua y mi libreta especial en la cual tengo mis mil
pensamientos plasmados en palabras. Al salir de casa, paso por la floristería
donde venden esas margaritas blancas que tanto te gustaban. Cojo el coche y
conduzco media hora hasta este prado, que en esta época del año está teñido
de dorado, para por lo menos sentirte en la tierra, ya que, aunque puedo hablarte,
nunca obtengo respuesta.
Cuando llego, me siento en el suelo, apoyo mi espalda en ese olivo en el que
solíamos ir a pasar el rato, doblo las rodillas y apoyo mi libreta de tapa roja en
ellas. Con mi boli favorito empiezo a escribir todas esas cosas que quedaron por
decir. Me arrepiento de haber pasado tantos días peleando, volviendo locos a
los de nuestro alrededor con nuestras discusiones interminables en lugar de salir
juntas a la playa, al cine o a hacer lo que hacen las amigas.
No sé si es el paisaje que me transmite tranquilidad o la seguridad de saber que
ahora estás en un lugar mejor lo que me inspira a escribir. Todas y cada una de
las palabras que hay en mi libreta son para ti. Me gusta poder contarte mis cosas,
nuestras cosas. Después de hablarte, cuando termino de escribir, cierro la libreta
y me limito a contemplar el paisaje deseando que pudieras hacerlo conmigo, que
siguieras a mi lado.
Un día estás paseando, riendo, estudiando, discutiendo, riendo, llorando y
volviendo a reír después, y al rato, al día siguiente, en una cama, postrada,
enferma. Nunca he entendido por qué pasan estas cosas. En un minuto te
cambia la vida y de repente, tu realidad, tu día a día es otro, insoportable.
Desgraciadamente te pasó a ti, amiga.
Intenté mantenerme positiva. Pese a que no me dejaban verte tenía la esperanza
de que saldrías de esta. Una sonrisa siempre en tu rostro, no ibas a dejar que
nadie y mucho menos algo como esto, te apagara. Pero cosas como estas te
cambian la vida y hay veces en que no tienes ganas de seguir luchando.
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Más que mi amiga eras una hermana, aunque nuestra relación era diferente a
cualquier relación de amistad normal. Éramos muy iguales, con un carácter
fuerte, cabezotas y los ideales a flor de piel. Chocábamos mucho porque siempre
queríamos tener la razón. A pesar de nuestras discusiones, eras la persona que
más quería en este mundo. Y te sigo queriendo.
Escribo y soy consciente de que hablo en pasado, y no me gusta.
Me he dado cuenta de que cuando pierdes a alguien, valoras, te arrepientes, y
echas de menos su compañía. Podría haberlo hecho diferente.
¿Por qué no te abracé más? ¿Por qué no te escuché con todos mis sentidos?
¿Por qué no callé cuando tú hablabas? Un montón de preguntas sin respuesta.
No quiero seguir lamentándome y arrepintiéndome de todo aquello que hubiera
podido hacer diferente. A partir de ahora, voy a seguir escribiendo en presente,
para contarte todo lo que ha cambiado. Escucho, abrazo, miro, sonrío y perdono
más que nunca.
¿Te parece si seguimos con nuestra amistad por carta?
Te espero el sábado en nuestro olivo.
Jana Martínez.3r ESO.Cerç

Un viatge al meu interior
De cop, sento com una pluja de mirades cau sobre meu. No sé com reaccionar,
em poso nerviós. M’inquieta la situació. No puc fugir d’aquell malson...
Només llevar-me, em faig el llit i em vesteixo. Decideixo no menjar res i anar per
feina. Agafo la motxilla i marxo cap a l’escola. Tinc un mal pressentiment, em
sento insegur, però tot i així surto al carrer. Només arribar, ningú em dirigeix la
paraula, entro a l’aula i m’assec al pupitre. Al cap d’un moment, comença la
classe de Socials. Poc després, sento una veu que diu el meu nom. Em giro per
mirar qui parla, però se n’adona, m’insulta i fa com si res. Em quedo immòbil, no
sé què fer, ni cap a on mirar. No sé què passa. Miro a diferents llocs de la classe.
M’agafa un calfred i, tot seguit, abaixo el cap tapant-me la cara.
Sortim al pati. Tothom s’allunya de mi. Sec sol a la punta d’un banc amb la mirada
perduda. Una persona em mira i marxa. Sento riures de fons, crítiques i insults,
que jo penso que van dirigits a mi. No aguanto més. M’aixeco i vaig cap a classe.
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Però allà no hi trobo bones notícies. Tinc la motxilla guixada amb bolígraf, i en
ella hi ha escrites dues paraules: “gay” i “maricón”. En aquell mateix moment,
entren per la porta un grup de nois que riuen, m'assenyalen i un d'ells m’empeny
contra la taula.
Tot passa molt ràpid, però a mi se’m fa molt llarg. Quan per fi s'acaba l’escola i
torno a casa, els meus pares em saluden i em diuen que surten a sopar fora. Em
quedo sol, sec al sofà i obro el mòbil. Entro a WhatsApp i m’arriben missatges
d’odi i de menyspreu des d’un número ocult. Llenço el mòbil contra el terra. Sento
ràbia, impotència i exploto. Les llàgrimes vessen per les meves galtes i deixo
anar un llarg plor. Apago el mòbil. El silenci s’apodera de la meva habitació i
m’adormo.
El dia següent, em desperto encara amb la roba d’ahir. No he vist els meus pares,
ni han entrat a la meva habitació. Indecís, m’aixeco del llit i em preparo per sortir
de casa. Quan entro de nou a l’escola, no miro ningú, no parlo amb ningú. Passen
lentament les hores de les classes del matí. No he dirigit, en cap moment, la
paraula a cap persona. Qualsevol acte que faci, crec que el podran utilitzar en
contra meu. Baixo al pati, tothom s’aparta de mi. Sec allunyat dels meus
companys i em poso a esmorzar. De cop, noto com una pluja de mirades cau
sobre meu. No sé com reaccionar, em poso nerviós i les mans em suen.
M’inquieta la situació. Sento que no puc fugir d’aquell malson. Què poden estar
dient? Alguns companys m’assenyalen i riuen repetidament. D’altres s’allunyen
de mi.
A l’arribar a classe, obro la motxilla per posar-hi el tàper, m'adono que em falten
clauers i no hi trobo el meu estoig. Algú me’ls ha pres. El meu cap dona mil voltes,
m’angoixo i surto corrents, sense saber on vaig, sense control. Els mestres,
després de parlar amb els meus pares, em deixen marxar de l’escola, que per a
mi s’ha convertit en un lloc terrible. Arribo a casa esgotat i vessant llàgrimes. Em
tanco a l'habitació i els meus pares piquen a la porta, però no tinc prou força per
obrir-la.
Porto vuit hores despert, mirant a la paret. Encara no he encès el mòbil. Tinc por
del que pugui passar. Obro la finestra i pujo a sobre, miro cap a baix, sento el
vent lliscant per la meva cara. El meu pare entra a l'habitació, corre cap a mi,
m’agafa i tanca la finestra. Tot s’atura en sec.
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Els meus pares, preocupats, em pregunten què passa. Esclato a plorar. La meva
mare agafa el telèfon i veu els missatges, mira la motxilla i llegeix els escrits.
S’espanta i m’abraça. Parlen amb mi, però em costa dir-los res. Ràpidament, ho
dedueixen i truquen a l’escola. No puc deixar de pensar què passarà demà quan
torni a l’escola, quan torni a veure els meus companys, els agressors. M’adormo.
De cop, em desperto i crido. He tingut un malson. Són les cinc del matí. Els meus
pares em tranquil·litzen, però no per gaire estona, ja que segueixo pensant en
els agressors i no em deixen dormir. Sona el despertador, és l’hora d’afrontar la
realitat i anar cap a l'escola. Em començo a vestir i surto de casa, estic una mica
més seré, ja que els meus pares m’hi acompanyen. Pujo al cotxe i la mare posa
el motor en marxa. El viatge no és molt llarg.
Arribem a un lloc que no conec, però decideixo confiar en els meus pares. Una
noia ens atén i m’acompanya a una saleta. Els meus pares marxen i la noia es
presenta: “Hola, soc la Laia, vols que parlem una estona?”. Seguidament sec en
una cadira i m’explica que ella és aquí per ajudar-me. Li explico com ho veig.
Hola, em presento: soc jo, el noi de la història. Fa gairebé tres mesos de tot el
que us he explicat. Fa onze setmanes que conec la Laia, la meva psicòloga. El
cas és que ja estic molt millor: més tranquil i més segur de mi mateix. De fet, al
llarg d’aquests mesos algunes companyes del curs m’han escrit per oferir-me la
seva ajuda. M’he sentit genial en saber que hi havia persones que es
preocupaven per mi. Però també he de dir que estic molt nerviós. Demà torno a
l’escola i tinc ganes de veure si han canviat les coses.
Arriba el dia, sona el despertador i em vesteixo com a mi em dona la gana.
Penso que la millor manera de caure bé a les persones és sent un mateix i fent
el que realment t’agrada, sense amagar-te de res. He de saber que sempre hi
haurà qui et critiqui, així que no cal buscar la millor manera d’agradar tothom.
Fes el que vulguis, sigues lliure i sobretot sigues tu mateix.
Surto de casa i vaig content cap a l’escola...

Pol Rosàs. 3r ESO. Cerç
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L’arribada de Sant Jordi
Sant Jordi ja ha arribat!
Roses i llibres al meu costat.
Sant Jordi ja ha arribat!
Amb la tristesa al meu voltant.

Ai Sant Jordi estimat!
Fes que el virus marxi aviat!
No vull mascareta ni gel,
tampoc distanciament.
Vull abraçar a l’àvia sense cap remordiment.

Sant Jordi venerat
vine al nostre costat
encomana’ns d’alegria
els carrers i les vies.

Amb la força i el coratge
podrem sortir d’aquest mal passatge
i celebrar la vida
amb amor i alegria.
Carla González. 4t ESO. Gregal
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Pensamientos subterráneos
El dolor de crecer. La incertidumbre de levantarte una mañana y no sentir el
aliento de tu madre dándote los buenos días, acompañados del abrazo más
cálido y del beso más tierno. Nunca creí que pudiese echar en falta la monotonía
de los días de escuela, los exámenes de verbos o los problemas de Física que
todavía no entiendo cómo conseguí resolver. La niñez marchó. Hoy será mi
primer día en el hospital. Me peleo con los pantalones, con la cafetera. Ansiosa,
contemplo ese fluido oscuro y revitalizante que cae en la taza mientras irrumpen
en la pantalla del teléfono un sinfín de mensajes de mi padre. Que si he enviado
el proyecto de la renovación de la beca, que si he pagado la reparación de la
bici, que recuerde pasar por la gestoría a buscar unos documentos… El cariñoso
mensaje de buenos días destaca por su ausencia.
Recojo rápidamente los platos de la cena y los dejo en el fregadero. Alguno de
mis compañeros de piso se dignará a fregarlos o quizás aumente la pila al final
del día. Ojalá suceda lo mismo con la bolsa de la basura, que lleva cinco días
esperando en el cubo. La irresponsabilidad de Iván destaca una vez más.
Tengo que apresurarme. Continúo con las pestañas pegadas y soy incapaz de
levantar la persiana de la ventana de la cocina que ya empieza a filtrar
minúsculos resquicios de sol. Sin demora, arranco el abrigo del colgador y cierro
la puerta bruscamente. Cuando estaba en casa, mi padre siempre me pellizcaba
las mejillas cuando partía hacia la escuela. Hoy, junto a mi madre, esperará
ansioso mi llamada para recibir noticias sobre cómo ha sido mi primer día.
La estación del metro está repleta de gente. Sus caras dejan traslucir el
malhumor propio de los lunes, la desidia que parece afectarnos a todos al
empezar la semana. Los lunes, vistos con cierto desdén, se sitúan a años luz de
los viernes. Adivino una masa humana acercarse al andén, la mayoría
pendientes del teléfono móvil.
Al escuchar el estridente pitido del vagón, hago esfuerzos para abrirme paso
entre el amasijo de gente. Milagrosamente encuentro un recóndito espacio en el
que puedo embutirme. Después de varios movimientos contorsionistas, consigo
llegar y acomodarme. El trayecto se presenta interminable, al igual que el tiempo
que parece que me separa de la casa que comparto con mis compañeros de
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estudios. Analizar a la gente me ha servido en repetidas ocasiones para
satisfacer mi curiosidad. Me resulta divertido mirar e imaginar, no me escondo.
Doble pitido. Se cierran las puertas con dificultad. El vagón a rebosar, se asemeja
a una cazuela de los antiguos corrales de comedias. A continuación, una densa
masa de oscuridad se apodera de los ventanales. Me concentro en escrutar
algunas de las personas que me rodean.
A mi derecha, una esbelta mujer se agarra con fuerza a una de las barras. El
rostro cansado, la mirada perdida desvelan el peso de una dura noche. Ni se ha
molestado en descalzarse los zuecos del hospital, por lo que deduzco que lo que
tengo ante mí son los resquicios de una dura noche en las urgencias de algún
hospital.
En el asiento delantero advierto la existencia de un hombre, musulmán a juzgar
por su vestimenta, que aprovecha el trayecto para tartamudear unas oraciones
en forma de susurros casi imperceptibles. Unas jóvenes colegialas, situadas a
mi lado, lo contemplan indiscretamente con el ceño fruncido y cuchichean a su
vez. Parecen ajenas a la diversidad, seguramente muy lejanas a la diversidad y
la globalidad que caracterizan el tiempo actual en el que vivimos.
Desvío la mirada y adivino la presencia de una angustiada madre que agarra de
la mano a un pequeño torbellino, de apenas metro cuarenta de estatura y dientes
mellados. Ella, incansable, parece estar repitiendo ciertas advertencias cuyo
significado no consigo descifrar. El niño, abstraído de sus palabras, se limita,
como yo, a inspeccionar a las personas ocupantes del vagón. Una sonrisa
mansurrona le vaga por los labios. No puedo evitar sentirme identificada. Un
vago recuerdo me invade, cuando en la calle luchaba por liberarme de la mano
de mi madre en mi afán por descubrir mundo. ¡Cómo me gustaría ahora
recuperar aquellos momentos y poder aferrarme a su cálida mano!
¿Qué se hizo de las ideas, la vitalidad y entusiasmo que predominaba en las
vidas de todos ellos años atrás? Tengo la sensación que todos, yo también,
hemos acabado confundidos en un amasijo de mezquindad, donde el dinero y
las apariencias lo pueden todo. ¿En qué universo paralelo nuestra mayor
preocupación era la ropa que nos íbamos a poner?
Tempus fugit. Recuerdo aquellos días cuando esperaba ansiosa la llegada de
las fiestas, puesto que gracias a esos anhelados días me daba tiempo a estudiar
para salvar el cuatrimestre.
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Pues eso, un día esperamos aspirar a algo y al siguiente, cuánto podemos
observar es un etéreo rastro de nuestra juventud, de todo lo que fuimos. Efímeros
momentos que rompían la rutina de los días.
Me gustaría volver. Usar un taburete para poder mirarme en el espejo del baño,
dormir mis doce horas los fines de semana, alguien esperándome a la vuelta de
clase con la comida sobre la mesa, el deleite que producía una simple
chocolatina… Un sonoro pitido me hace volver a la realidad. Una sonrisa se
dibuja en mi rostro. El pasado fue muy feliz, pero el presente se abre paso con
emoción.
Anna Micó. 4t ESO. Gregal

Adults
Diari de l’àvia
1 de abril de 1939 Al mig d’aquell desconcert i desordre on tot eren presses i
soroll ens vam conèixer, no eres gaire alt, tenies els cabells rinxolats i portaves
unes ulleres molt grans.
Tot va anar molt ràpid.
Ni tant sols em vas poder dir el teu nom.
El pare em va agafar del braç, se sentia... corre que aquí estem en perill!
Altres deien... cap a la muntanya, amaga’t!
Tost feien el possible per marxar d’allà.
La darrera bomba que va caure en aquella desgraciada guerra va caure allà. A
la plaça del mercat. La guerra havia acabat, i amb ella la il·lusió de tornar-te a
trobar.
Vam arribar a casa, i la iaia estava al pati donant blat a les gallines mentre
rumiava. Què ens farà avui per dinar?
Ella no s’adonava de res. De sobte, tothom es va assabentar de que la guerra
havia acabat i tots van sortir al carrer abraçant-se uns amb els altres, i tu...tu
tornaves a ser allà, palplantat, buscant la meva mirada.
Els pares van sospitar de seguida de l’amor que s’amagava.
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El meu germà va morir en aquella maleïda guerra i els pares ens van demanar
que el dia del nostre casament guardéssim dol per ell i pels nostres coneguts i
veïns que van morir.
Aquell dia vaig ser molt feliç i sabia que series l’amor de la meva vida, i així va
ser, vam tenir tres fills i un camí que vam fer junts i que va perdurar més de mig
segle.
T’estimaré sempre Nicasi!!!
Barcelona 1 de maig de 2002
Marta Cañas
(Mare de Laura Guardiola. 2n d’ESO)

Virus
La ciudad está triste,
las calles vacías.
Algún paseante,
cara acontecida.

Los pájaros saben
que cambió la vida,
no cantan igual,
les falta alegría.

¿Qué está pasando?
Que ni en primavera
a las flores miran.

Las tiendas cerradas,
dejando la acera
sin rosas y lilas.

Se pasea al perro,
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cosa no prohibida.
Pero no se habla:
Hay miedo, hay prisa.

Cerrados en casa
esperando el día
alguien al fin dé
la buena noticia.

Ya todo pasó,
todo es alegría,
para quien no tuvo
lloros en familia.

Amanecerá un sol
más brillante,
diciendo a la gente:
¡Seguid adelante!

Pero no olvidéis
este serio aviso:
Los que nos dejaron
pagaron el precio
de lo que hemos hecho
en este planeta
que nos da cobijo.
Félix Calleja Catalina
(Avi de la Paula (2n EPRI) i Mario Casado (P5))
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