


ESCAMPEM POESIA!

Diuen  que  és  la  gran  Ventafocs  de  la  literatura,  però  per  a  molta  gent  està
considerada la veritable ànima del món. Diuen que està cada dia més lluny de la
nostra societat  mediatitzada, no obstant  això està amagada per  tot  arreu.  Diuen
d’ella que és estèril i que no serveix per a res i tot i així és la que dona vida als
sentiments i a les emocions.
Diuen que no saben què és la poesia.

La  poesia  és  com un  infant  que  acaba  de  néixer.  N’hem de  tenir  cura.  L’hem
d’acaronar,  d’embolcallar,  donar  aliment  i  cuidar  com el  millor  tresor  que  tenim.
L'ànima més profunda de l'ésser és qui s'encarrega d'aquesta gestació i la ploma qui
executa les paraules. Tant se val on. Sobre un paper, a la pantalla de l'ordinador, en
un bocí de tovalló o tatuat a la pell. Qualsevol lloc és bo per anar escampant poesia i
contagiant l’amor per aquest do literari.

Jugant  amb  les  paraules  la  poesia  va  creixent  i  prenent  forma.  Els  mots  que
conformen la seva essència de ben segur que ens portaran a paradisos recòndits on
hi  regna  la  sensibilitat,  on  les  paraules  cobren  vida  amb  imatges  que  surten
directament del cor i on aquestes dansen amb elegant musicalitat. Ens transporten
al  gran món de la bellesa, on els versos i les estrofes s’omplen d’un gran valor
simbòlic. Ens acompanyen i ensenyen la tendresa de la paraula en un clima relaxant
i en el va i ve d’una simfonia harmònica i ben compassada.La poesia ens ofereix
sentiment  i  ens  regala  l’essència real  de  les  paraules.  És  la  veu  del  cor i  de
l’expressió pura .

Parlarem de versos i estrofes, de sinalefes, de sonets, de ritmes i rimes, assonants i
consonants, de rodolins, de metàfores i catàfores.
Uns els prefereixen cantats i d’altres recitats, n´hi ha de divertits, que ens fan riure o
bé plorar, alguns per reflexionar i molts per no deixar mai de somniar.
En trobem de més sentimentals, tristos, aventurers i viatgers, els que parlen d’amor,
de desamor, de guerra, de vida i de mort, de pàtries i pirates.

Siguin  com siguin  obrirem les  fronteres  i  farem venir  poesies  d’aquí  i  d’allà, de
l’Orient Mitjà, del desert, de la selva o de la Patagònia. Des de Rodoreda, Martí i Pol
i  Verdaguer  passant per Machado,  Lorca o Bécquer.  Perquè siguin com siguin i
vinguin d’on vinguin, la poesia sempre desxifra un codi comú per a tothom. Un codi
convertit  en  un  tresor  perdurable  en  el  temps  i  un  llegat  incalculable  per  a  la
humanitat.

I nosaltres diem, ben alt, que escriviu poemes i els reciteu .Diem que els escampeu
arreu i feu que germinin allà on arribin.

VISCA LA POESIA! VISCA SANT JORDI!
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Premiats Jocs Florals 2018

P3: Foques i Pingüins
Les foques de l’Escola Guinardó
Quina sorpresa

P4: Esquirols i Llúdries
Els amics i les amigues se’n van a Roma
Les aventures dels robots

P5: Girafes i Zebres
El viatge de les girafes
L’àguila, la tortuga i el lloro

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis
Els habitants del castell. Aaron Ariño, Aurora Julve, Gina Garcia, Adriana Pla i Ylvi
Ruiz de Letamendi. 
Els  quatre  saltamartins.  Clàudia  Colet,  Helena  Balague,  Martí  Bordetas,  Dani
Gómez i Quim Pérez. 
La família de guepards.  Pau Barrubés, Daniel  Carrascón, Unai  Gonzalez i  Lucía
Robles
La sirena Sara. Valentina Afonsso, Ariadna Antúnez, Jana Espina i Emma Marí
La taràntula. Clàudia Escorza, Nora Garcia, Andreu Quindós i Joel Gandara
L'aventura d'en Pití. Ivet Corbalan, Sara El Kadaoui, Júlia Garcia i Dídac Saula
Les girou girls perdudes. Daniela Casado, Ivana Riu, Lucía Gonzalez. i Kira Garcia
Una piscina amb aventures.  Cecilia Pérez, Akash Singh, Roger Pascual i  Ainhoa
Pérez
Los superràpids. Jan Aisa, Miquel Argemí, Eloi Balague i Bernat Blasco
Els  monstres  misteriosos.  Marc  Andorrà,  Biel  Garcia,  Eric  Gonzalez  i  Xavier
Fernandez
El món d'or. Àlex Soler, Jan Tartaj, Jan Rubio i Edu Pérez.
L'àvia i els 10 cargols. Violeta Budel, Marc Buitrago, Arlet Ferrer i Yifei Xu.

2n Primària: Orques i Dofins
PREMIS

La Tela i en Talló van d’excursió. Marc Conde, Daniel Martín i Bruna Roselló
La fada màgica. Lia Soler i Anna Vela
El Joan i el bosc Màgic. Martín Calle, Júlia Gómez i Aitana Lopez

ACCÈSSITS
El rellotge. Francesc Navarro i Xavier Veranes
El gat golafre i el Pol. Biel Guasch i Ander Muñoz
Els millors amics animals. Maya Abdib i Maria Quijada

3r Primària: Coales i Cangurs
PREMIS

Perdudes i salvadores. Clàudia Alarcón
Al cim de l’Everest. Martina Hernández
El centre del Nadal. Martí Batalla
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ACCÈSSITS
On està el pingüí? Daniela de la Morena
El pallasso Poti. Èric Olivares
El llibre màgic. Blai Burgell

4t Primària: Martinets i Bernats
PREMIS

He perdut la paciència. Joana Julve
EL rellotge de les emocions. Joana Roguera 
La biblioteca dels llibres perduts. Ingrid Barrios

 ACCÈSSITS
En busca d'un drac petit. Pau Argemí
Un dia entre quadres. Valeria Martinez
Un viatge a Londres. Andrea González

5è Primària: Xaloc i Mestral
PREMIS

Amistat prohibida  . Berta Cortada
La meva àvia. Ivet Rodríguez
Un animalet molt estrany. Laia García

ACCÈSSITS
Tot acaba tal i com comença. Lucía Cabrera
El llibre de mon pare. Elies El Kadaoui

6è Primària: Terral i Marinada
PREMIS

Sense Títol. Carme Díez
Tard o d’hora. Roger Torrecilla
Un pasado oscuro. Martina Lisa

ACCÈSSITS
L’impostor. Miquel Alarcón
Ahora me ves. Anna Lorente

1r ESO: Llevant i Ponent
PREMIS

Parfait. Marta Inocencio
Segona planta, segona habitació. Anna Micó

ACCÈSSITS
Una gran oportunidad. Adrián Cortés
Aquel 19 de abril. Aroa Martínez

2n ESO: Tramuntana i migjorn
PREMIS

Acantilado. Rita Arenas
Rompe el silencio. Paula Collelldemont
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ACCÈSSITS
Injust. Carlota Cantero
Tothom necessita ser feliç. Anna Rodríguez

3r ESO: Cerç i Llebeig
PREMIS

Insereix títol. Marina Tutusaus
Encerrada. Bruna Calabuig

ACCÈSSITS
Recuerdo. Anna Gafarot
Al otro lado de la puerta. Júlia Bellet

4t ESO: Garbí i Gregal
PREMIS

L'arc i la fletxa  . Laia Pagès
Conejos con patines. Júlia Garcia
Recuerdos. Juana Sánchez

ACCÈSSITS
Veig el temps. Berta Valera
Una carta para tí. Gemma Pèrez

Adults
PREMIS

Un mal día. Josep Mª Rigat Sanz pare del José Mª Rigat Clemente, alumne de les 
girafes de P5
El teu nom. Alícia Argenté i Turell (àvia Míriam Palacios Gonzàlez P5)
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PARVULARI

P3 Foques

LES FOQUES DE L’ESCOLA GUINARDÓ

HI HAVIA UNA VEGADA UNA FOCA GRISA QUE ANAVA EN COTXE A L’ESCOLA
GUINARDÓ. ERA MESTRA DE L’ESCOLA I ES DEIA MARTA. QUAN VA ARRIBAR
VA ANAR CAP A LA CLASSE QUE TENIA PENJADA A LA PORTA LA FOTO D’UNA
FOCA EN UN PAPER GROC, PERÒ QUAN VA OBRIR LA PORTA VA VEURE QUE
HI ESTAVEN ELS PINGÜINS!

- DEUEN ESTAR EN UN ALTRE LLOC, LES FOQUES!

LA MARTA VA PENSAR QUE LA CLASSE DE LES FOQUES DEVIA ESTAR AL
COSTAT I VA ANAR-HI. QUAN VA OBRIR LA PORTA VA VEURE QUE SI QUE HI
EREN I VA ENTRAR-HI. ES VA TREURE LA JAQUETA I LA BUFANDA I ES VA
POSAR LA BATA. LA FOCA, QUE ERA LA MESTRA DE LA CLASSE, VA MIRAR
LES AGENDES I DESPRÉS VA ANAR A FER UNA ROTLLANA PER EXPLICAR UN
CONTE: ELS TRES PORQUETS.

DESPRÉS  D’EXPLICAR  EL CONTE  VAN  ANAR  AL PATI  A FER  UN  JOC.  LA
MESTRA ELS HI VA EXPLICAR QUE JUGARIEN AL "PICA PARET" I VAN ESTAR-
HI  MOLTA ESTONA.  VAN ENTRAR A LA CLASSE QUAN JA ESTAVEN MOLT
CANSATS  I  VAN  DESCANSAR  UNA MICA.  DESPRÉS  VAN  MIRAR  PER  LA
FINESTRA I VAN VEURE EL CEL PLE DE NÚVOLS GRISOS I MOLT GRANS! VA
COMENÇAR  A PLOURE  MOLT  I  MOLT  I  MOLT...  I  AMB  TANTA AIGUA LES
FOQUES VAN SORTIR DE L’ESCOLA I ES VAN POSAR A NEDAR I NEDAR FINS
QUE VAN ARRIBAR A UN PARC INFANTIL QUE TENIA UN MUNT DE COSES!
TENIA UN TOBOGAN DOBLE, UNA PISCINA DE BOLES, UN LLIT ELÀSTIC, UNA
CASETA I UNA FIRA.
LES FOQUES VAN DECIDIR QUEDAR-SE ALLÀ JUGANT FINS QUE ES VA FER
FOSC I ELS VAN VENIR A BUSCAR ELS SEUS PARES I MARES EN COTXE.

I CONTE CONTAT, JA S’HA ACABAT!

P3 Pingüins

QUINA SORPRESA!!!!!!

HI HAVIA UNA VEGADA UN PINGÜÍ ROSA, UN PORQUET VERMELL, UN ÓS
TARONJA I UNA VACA BLANCA I NEGRE QUE VIVIEN AL PLANETA BONA NIT.
ALS  QUATRE ELS AGRADAVA MOLT VIATJAR I  VAN DECIDIR  ANAR A UNA
GRANJA QUE ESTAVA A UN ALTRE PLANETA.
VAN PUJAR AL SEU COET I VAN CONDUIR MOLTA ESTONA, FINS QUE VAN
ARRIBAR AL PLANETA I VAN ATERRAR A DALT D’UN ARBRE. VAN COMENÇAR
A BAIXAR PER LES BRANQUES I ES VAN ACOSTAR A LA GRANJA.
ELS QUATRE VAN ANAR ON ESTAVEN ELS PORQUETS PERQUÈ FEIEN MOLT
SOROLL I VAN VEURE QUE EREN D’UN ALTRE COLOR, EREN ROSES!!!!
DESPRÉS,  VAN  ANAR  A VEURE  AL PINGÜÍ  I  ERA TAMBÉ  DIFERENT,  ERA
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BLANC I NEGRE, COM L’ÓS QUE ERA MARRÓ, PERÒ LA VACA VA RESULTAR
QUE ERA IGUAL.
TOTS  JUNTS  VAN  ANAR  ALS  “CAVALLITOS”  DE  LA FIRA I  DESPRÉS  A LA
GRANJA, VAN MENJAR TOTS JUNTS PATATES, PASTANAGA, PA, “BOLLITOS” I
MOLTA AIGUA.
ABANS D’ANAR A DORMIR, EL PORQUET ROSA ELS VA EXPLICAR UN CONTE
AL JARDÍ. QUAN TOTS DORMIEN VA VENIR EL GRANGER I ELS VA PORTAR AL
SEU LLIT, MENYS AL PINGÜÍ, A L’ÓS I AL PORQUET DE COLOR DIFERENT, QUE
S’HAVIEN ESCAPAT.
QUAN ES VAN DESPERTAR VAN FER UNA GRAN FESTA DE DISFRESSES, AIXÍ
PODIEN ESTAR TOTS JUNTS, SENSE QUE EL GRANGER VEIÉS ANIMALS D’UN
ALTRE PLANETA DE COLOR DIFERENT.

I VET AQUÍ UN PINGÜÍ, UN ÓS, UN PORQUET I UNA VACA
QUE VAN CELEBRAR TOTS JUNTS UN FESTA MOLT MACA.

P4 Esquirols

ELS AMICS I LES AMIGUES SE’N VAN A ROMA

HI HAVIA UNA VEGADA UNA PAPALLONA DE MOLTS COLORS QUE TENIA UNA
AMIGA - QUE ERA LA GALETA DE COLORIT- I ESTAVEN EN UN TEATRE VEIENT
LA PEL·LÍCULA DE BATMAN.

ERA UNA PAPALLONA AMB  LA CARA DE  COLOR  ROSA.  ELS  ULLS  EREN
VERMELLS I  LES  ANTENES GROGUES.  LES SEVES ALES EREN BLAVES I
PLENES DE TAQUETES TARONGES, COM LES RATLLES DEL SEU COS.

LA SEVA AMIGA GALETA ERA VERMELLA, AMB TAQUES ROSA, NEGRA, LILA,
TARONJA I MARRÓ. TENIA PEUS I MANS, EL CABELL LLARG I MARRÓ I DUIA
UN VESTIT ROSA AMB UNA FLOR DE COLOR LILA.

VA VENIR UNA IAIA PINTANT QUE NO PODIA AGAFAR ELS COLORS PERQUÈ
NO TENIA MANS PERÒ PER SORT TENIA PEUS PER PODER PINTAR UNA
GALETA DE COLOR ROSA. ANAVA AMB UN VESTIT DE COLOR VERD AMB UN
COR VERMELL I TENIA EL CABELL DE COLOR GRIS, PORTAVA MONYO I UN
BASTÓ.

L'HAMBURGUESA, QUE SÍ QUE TENIA MANS I PEUS, ESTAVA CAMINANT PER
ANAR A VEURE LA PELI DEL BATMAN. COM LA PAPALLONA I LA GALETA.

ERA UNA HAMBURGUESA SOLA, NO UN ENTREPÀ. TENIA ELS ULLS MITJANS I
DE COLOR MEITAT BLAU FOSC I  MEITAT ROSA. ANAVA VESTIDA AMB UNA
FALDILLA  BLAVA,  ROSA  I  LILA,  UNA  SAMARRETA  TARONJA,  VERDA  I
VERMELLA I  SABATES  DE  TALÓ  DE  VIDRE.  TENIA EL  CABELL CURT,  DE
COLOR BLAU.

AL  TEATRE,  VA  ARRIBAR  UNA  SABATA  I  TOTES  ES  VAN  FER  AMIGUES
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DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA. LA SABATA ELS HI VA DIR SI VOLIEN
PUJAR AMB ELLA PER ANAR DE VIATGE. LA PAPALLONA I L'HAMBURGUESA
VAN DIR QUE SÍ PERQUÈ SE'N VOLIEN ANAR DE VIATGE A ROMA.

LA SABATA TENIA PEUS I MANS, ULLS MITJANS I DE COLOR BLAU FOSC, EL
CABELL LLARG DE COLOR ROSA I LILA. ANAVA VESTIDA TOTA DEL BARÇA,
FINS I TOT LES BOTES DE FUTBOL.

QUAN VAN ARRIBAR A ROMA NO HI  HAVIA NINGÚ:  ESTAVEN SOLES A LA
CIUTAT. ES VAN POSAR A PLORAR PERQUÈ NO HI HAVIA NINGÚ I ELS AVIONS
NO LES SENTIEN. I ES VAN QUEDAR ALLÀ PERQUÈ NO PODIEN TORNAR A
CASA, PERQUÈ NO ELS SENTIEN ELS AVIONS I NO LES VEIEN I NO PODIEN
PUJAR-HI.
ELS AVIONS TENIEN RODES BLAVES I NEGRES PERÒ TAMBÉ TENIEN MANS.
NO TENIEN ULLS NI CABELL I ANAVEN VESTITS AMB SAMARRETA I FALDILLA
DE TOTS COLORS.

UNA AMIGA DE L’HAMBURGUESA - QUE ERA UNA ALTRA HAMBURGUESA DE
COLOR BLAU- ELS HI VA DIR QUE ES QUEDESSIN A VIURE PER SEMPRE A
ROMA.

LA CHEESEBURGER TENIA PEUS I MANS, ULLS GRANS I DE COLORAINES,
CABELL DE COLOR BLAU I ANAVA VESTIDA. IGUAL QUE LA SEVA AMIGA, ERA
UNA HAMBURGUESA SOLA (NO UN ENTREPÀ) PERÒ DE FORMATGE BLAU.

ES VAN FER UNA CASA A ROMA I ERA MOLT GRAN, LA CASA.

HI HAVIA UNA ALTRA PAPALLONA QUE VIVIA A ROMA, QUE TENIA PODERS I VA
SENTIR QUE L’ALTRA PAPALLONA TENIA PROBLEMES AMB ELS AVIONS I ELS
HI VA DIR ALS AVIONS QUE ANESSIN A ROMA PERQUÈ TOTES POGUESSIN
TORNAR A CASA.

LA PAPALLONA PODEROSA NO TENIA PEUS NI MANS, NO ANAVA VESTIDA I
NO  TENIA  CABELL:  TENIA  ANTENES.  MIRAVA  AMB  UNS  ULLS  RODONS,
GRANS I DE COLORAINES. ERA DE COLOR VERD, BLAU I ROSA I A LES ALES
S’HI VEIEN UNES TAQUES RODONES BLAU FOSC, ROSA, LILA I MARRÓ.

L’HAMBURGUESA I LA PAPALLONA VOLAVEN PEL CEL, MOLT AMUNT. PERÒ LA
SABATA  NO  PODIA  VOLAR  PERQUÈ  NO  TENIA  ALES  PERÒ  L’ALTRA
PAPALLONA, LA QUE ERA DE COLORS VERD, BLAU I ROSA LI VA POSAR LA
MÀGIA.

PERQUÈ  LA SABATA POGUÉS  VOLAR,  ELS  AVIONS  LI  VAN  POSAR  ALES
PERQUÈ  HAVIA  AJUDAT  A  LES  SEVES  AMIGUES,  LA  PAPALLONA  I
L’HAMBURGUESA.

I AIXÍ VAN PODER TORNAR A CASA SEVA.

I CONTE CONTAT, CONTE ACABAT!
P4 Llúdries
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LES AVENTURES DELS ROBOTS

HI HAVIA UNA VEGADA UNS ROBOTS QUE VIVIEN A SATURN I VAN VOLER
VENIR A LA TERRA AMB EL SEU COET. ELS 25 ROBOTS VAN PUJAR AL COET I
VAN ARRIBAR A UNA GRANJA.
A  LA  GRANJA  VIVIA  UN  NEN  QUE  TENIA  MOLTS  ANIMALS:  CABRETES,
CONILLS, UN GATET,.... I VAN DONAR DE MENJAR A TOTS ELS ANIMALS..
DESPRÉS, COM QUE EL NEN TAMBÉ TENIA UNA “CANASTA” PER JUGAR A
BÀSQUET, VAN FER UN PARTIT TOTS JUNTS.
EL NEN LI VA REGALAR MOLTA LLET ALS ROBOTS I SE LA VAN EMPORTAR AL
SEU PLANETA.

COM QUE ELS VA AGRADAR MOLT LA TERRA VAN TORNAR UN ALTRE DIA,
PERÒ VAN ARRIBAR AL MAR I  VAN “TRANFORMAR”  LA SEVA NAU EN UN
VAIXELL. VAN NAVEGAR I VAN TROBAR A UN TAURÓ I ES VAN FER AMICS.
TAMBÉ ES VAN TROBAR A UNA BALENA QUE ELS VA PORTAR FINS A UNA ILLA
ON VIVIEN MOLTES FOQUES I TORTUGUES.
QUAN  VAN  ARRIBAR  A L’ILLA VAN  JUGAR  A L’”ESCONDITE”.  PRIMER  VAN
COMPTAR  LES  TORTUGUES.  ELS  ROBOTS  I  LES  FOQUES  ES  VAN
AMAGAR….VAN JUGAR FINS QUE ES VA FER DE NIT.
ELS ROBOTS VAN TORNAR A SATURN AMB MOLTS PEIXOS QUE ELS VAN
REGALAR.

AL CAP D’UNS DIES VAN TORNAR A LA TERRA I VAN ARRIBAR A LA SABANA
ON ES VAN TROBAR A UNA GIRAFA I A UN ELEFANT QUE FEIEN UN PARTIT DE
FUTBOL  AMB  EL  GUEPARD  I  LA  PANTERA,  PERÒ  ESTAVEN  UNA  MICA
AVORRITS I AMB TOTS ELS ROBOTS VAN FER UN PARTIT MÉS DIVERTIT.
ELS VAN REGALAR MOLTES FULLES QUE VAN PORTAR AL SEU PLANETA.

A L’ULTIM VIATGE QUE VAN FER A LA TERRA VAN ARRIBAR A UN BOSC ON
VAN VEURE UNA PAPALLONA MOLT BONICA DE COLORINS QUE VOLAVA.
DESPRÉS, VAN TROBAR UN CARGOL I UNA FORMIGA QUE ELS VAN PORTAR
FINS A LA CASA DEL LLOP.
EL LLOP ESTAVA FENT UNA MONA DE PASQUA PER A LA SEVA FILLOLA I VAN
ENTRAR A CASA SEVA, ELS 25 ROBOTS I  VAN DIR QUE FEIA MOLT BONA
OLOR. EL LLOP ELS VA EXPLICAR QUE ERA UNA MONA DE PASQUA I EL LLOP
ELS VA REGALAR LA MONA AMB 25 OUS DE XOCOLATA.
I  ELS  ROBOTS  VAN  ARRIBAR  A SATURN  MOLT CONTENTS  AMB  LA SEVA
MONA.

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

P5 Girafes

EL VIATGE DE LES GIRAFES

HI HAVIA UNA VEGADA UNA CLASSE DE NENS I  NENES QUE ES DEIA LA
CLASSE  DE  LES  GIRAFES.  LES  NENES  I  ELS  NENS  VOLIEN  ANAR
D'EXCURSIÓ DE PLANETA EN PLANETA, PERÒ LA MESTRA ELS VA DIR: "AIXÒ
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ÉS IMPOSSIBLE!".
DE MENTRE, EN MAX, DES DEL CONTE D'"ALLÀ ON VIUEN ELS MONSTRES"
QUE  ESTAVA A  LA  BIBLIOTECA  DE  LA  CLASSE,  ELS  ESTAVA ESPIANT  I
ESCOLTANT PERQUÈ ELS VOLIA FER UNA TRAPELLERIA.  ALESHORES,  VA
FER UNA MÀGIA, ES VA SENTIR UN "CLING!" I ELS VA ENVIAR A L'ESPAI. 
TOT  SEGUIT  ES  VA  SENTIR  UN  "CLING!"  UNA  ALTRA  VEGADA  I  VAN
APARÈIXER AL PLANETA SATURN, ON HI HAVIA VOLCANS, FOC I LAVA... FEIA
MOLTA CALOR.  ELS  PEUS,  QUAN  TOCAVEN  EL  FOC,  ELS  CREMAVEN,  I
HAVIEN DE CÓRRER COM EL FLASH QUE VA A "TOPE". 
DESPRÉS ES VA SENTIR UN ALTRE "CLING!" I VAN APARÈIXER AL PLANETA
DE LES FLORS. HI HAVIA MOLTES FLORS GEGANTS, CACTUS I ROSES AMB
PUNXES.  ERA MOLT DIFÍCIL CAMINAR  PEL PLANETA PERQUÈ  ET PODIES
PUNXAR O QUEDAR-TE ENGANXAT. TAMBÉ CALIA VIGILAR AMB LES FLORS
QUE CREIXIEN MOLT RÀPID I ELS BORINOTS QUE ET PERSEGUIEN PERQUÈ
ET VOLIEN PICAR. 
ALESHORES ES VA SENTIR "CLING!" UNA ALTRA VEGADA I VAN APARÈIXER AL
PLANETA DELS TOBOGANS. ERA IMPOSSIBLE SORTIR DELS TOBOGANS, N'HI
HAVIA MOLTÍSSIMS, ERA UN LABERINT DE TOBOGANS MOLT LLARGS QUE ES
CREUAVEN I NO ACABAVEN MAI. 
DE SOBTE, VA SONAR EL "CLING!" I VAN APARÈIXER AL PLANETA DE GELAT.
ALLÀ TOT ERA FET DE GELAT: CASES DE GELAT, TERRA DE GELAT, COTXE
DE GELAT... A L'ESCOLA, FINS I TOT LES CADIRES I LES MOTXILLES EREN DE
GELAT. QUAN CAMINAVEN HAVIEN DE VIGILAR PERQUÈ EL TERRA ERA DE
GELAT I ES PODIA FONDRE O, SI ERA GELAT DE GEL, ES PODIA TRENCAR.
LES  GIRAFES  VAN  COMENÇAR  A  MENJAR-SE  TOTES  LES  COSES  QUE
TROBAVEN;  VAN  MENJAR  TANT QUE  ELS  VA COMENÇAR  A FER  MAL LA
PANXA I ES VAN CONVERTIR EN ESTÀTUES DE GEL. 
I UNA ALTRA VEGADA "CLING!" I VAN APARÈIXER AL PLANETA DE LES CASES
MISTERIOSES.  ERA MOLT  FOSC,  ESTAVA TOT  TRENCAT,  LES  CASES  NO
TENIEN  LLUM I  HAVIEN D'ANAR AMB UNA LLANTERNA.  HI  HAVIA TOT DE
CASES I HAVIEN DE VIGILAR I AMAGAR-SE PERQUÈ PEL CARRER HI HAVIA
HOMES  LLOP,  ZOMBIS,  ALIENS,  "NINJAS"  I  MÒMIES.  LES  GIRAFES  VAN
ENTRAR EN UNA CASA, DE PUNTETES, SENSE FER SOROLL PERQUÈ NINGÚ
ELS  SENTÍS.  TENIEN  UNA  MICA  DE  POR  I  NOMÉS  VOLIEN  TORNAR  A
L'ESCOLA, AL SEU PLANETA. LA CASA ERA PLENA DE FANTASMES QUE ELS
VOLEN ESPANTAR I ANAVEN FENT "UUUU UUUU...". 
DE  COP  I  VOLTA VA SONAR  UN  ALTRE  "CLING!"  I  VAN  APARÈIXER  A LA
CLASSE. EL MAX ELS ESTAVA ESPERANT MIRANT CONTES.

- PERDONEU, GIRAFES... HO SENTO PER ENVIAR-VOS  A  UNS
PLANETES PERILLOSOS…

- ET PERDONEM, MAX…
- DONCS ARA US CONVIDO A UNA FESTA SALVATGE!
- SÍ!!!!

ALESHORES,  AMB UN "CLING!"  VAN ENTRAR TOTS AL CONTE D'"ALLÀ ON
VIUEN  ELS  MONSTRES"  I  EL  MAX VA  DIR:  "QUE  COMENCI  LA  FESTA
SALVATGE!". I TOTHOM PODIA FER EL QUE VOLGUÉS. QUAN ES VA FER DE
NIT, ES VA ACABAR LA FESTA PERQUÈ ESTAVEN MOLT CANSATS.
AMB UN "CLING!" CADASCÚ VA TORNAR A CASA SEVA I JA ESTAVEN AL LLIT.
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VAN  EXPLICAR  L'AVENTURA  ALS  PARES  I  LES  MARES  PERÒ  NO  S'HO
CREIEN: "QUINA IMAGINACIÓ QUE TENIU...!". I SE'N VAN ANAR A DORMIR.

CONTE CONTAT, AQUEST DIA JA NO HA PASSAT.

P5 Zebres
L’ÀGUILA, LA TORTUGA I EL LLORO

HI HAVIA UNA VEGADA UNA ÀGUILA DE CAP BLANC QUE ANAVA AMB ELS
SEUS AMICS PER LA MUNTANYA I ES VA TROBAR A UNA TORTUGA I A UN
LLORO I VAN ANAR A PESCAR PEIXOS A UN LLAC. L’ÀGUILA ES DEIA “URPES”,
LA TORTUGA “FLOR” I EL LLORO “COLORÍ”.
- HOLA! – VA DIR EL LLORO.
- PER QUÈ NO ANEM A PESCAR JA?- PREGUNTAVA L’ÀGUILA.
- PERQUÈ HEM DE TREURE TOT PER PESCAR: LES CANYES, MENJAR COM
CUCS, PEIXOS MÉS PETITS, ... – VA RESPONDRE LA TORTUGA.
QUAN VAN ACABAR DE TREURE-HO VAN ANAR A PESCAR AL LLAC GRAN I
VAN POSAR PEIXOS COM EL SALMÓ, EL  BLACK BASS, LA SARDINA EN UN
CUBELL PERQUÈ NO S’ESCAPESSIN I SE’LS VAN EMPORTAR A CASA.
- PER QUÈ NO RECOLLIM LES COSES DE PESCAR ABANS?- VA PREGUNTAR
EL LLORO.
- SÍ, QUE JA ÉS MOLT TARD- VA CONTESTAR L’ÀGUILA.
QUAN VAN ACABAR DE PESCAR VAN VOLER ANAR A CASA I VOLIEN VENIR
MÉS AMICS I ES VA PERDRE LA TORTUGA PERQUÈ CAMINANT I MIRANT ELS
ARBRES S’HAVIA EQUIVOCAT DE CAMÍ.
DESPRÉS, L’ÀGUILA ES VA ADONAR QUE S’HAVIA PERDUT LA TORTUGA I VA
ANAR A BUSCAR A LA TORTUGA PER UN ALTRE CAMÍ.
- POTSER LA TORTUGA ESTÀ EN PERILL?- VA PREGUNTAR L’ÀGUILA.
- TROBARÀ UN COCODRIL, UNA SERP, UNA FORMIGA VERMELLA, UN LLOP,
UN FALCÓ PELEGRÍ I UNA ABELLA- DIU L’ÀGUILA.
-  LA  CASA  ERA  PER  LA  DRETA  I  POTSER  LA  TORTUGA  HA ANAT  PER
L’ESQUERRA- VA DIR L’ÀGUILA.
COM QUE VAN HAVER D’ESPERAR MOLT ELS AMICS DE L’ÀGUILA VAN ANAR A
UN LLOC QUE PODIEN SALTAR I CÓRRER I ES VAN TROBAR A MÉS AMICS.
PERÒ DESPRÉS D’UNA ESTONA VAN TROBAR LA TORTUGA EN UN CAMÍ QUE
TENIA  GOTES  D’AIGUA,  VA  COMENÇAR  A  PLOURE  POC  I  LA  TORTUGA
BUSCAVA EIXUPLUC PERÒ NO EL VA TROBAR I CAMINANT CAMINANT, PER FI,
HO VA TROBAR.
- PER SORT ESTÀ EN UNA COVA I SORTIRÉ RÀPID DE LA COVA - VA DIR LA
TORTUGA.
QUAN VA PARAR DE PLOURE VA SORTIR LA TORTUGA DE LA COVA, VA ANAR
A CASA PER  UN  CAMÍ  QUE  TENIA MOLTES  FLETXES  I  L’ÀGUILA ES  VA
TROBAR A MÉS AMICS I A UN CAÇADOR QUE TENIA DOS NENS I ESTAVEN
JUGANT AMB L’ÀGUILA A FUTBOL.
- ET PASSO LA PILOTA- VA DIR L’ÀGUILA.
- NO, TE L’ACABO D’AGAFAR JUST QUAN ESTAVA AL MIG- VA DIR UN DELS
NENS.
- NO POTS XUTAR LA PILOTA PERQUÈ JA LA TINC JO- DIU EL NEN.
- NO, ABANS QUE FACIS UN GOL A LA NOSTRA PORTERIA TE LA TRAURÉ - VA
DIR L’ÀGUILA.
DESPRÉS, VA MARCAR UN GOL L’ÀGUILA, I AL FINAL VA GUANYAR L’ÀGUILA
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PERÒ QUASI GUANYEN ELS NENS.
AL CAP D’UNA ESTONA VAN TORNAR TOTS A CASA I PER SOPAR VAN CUINAR
ELS PEIXOS QUE VAN PESCAR AL LLAC.
A L'ÀGUILA I ALS SEUS AMICS ELS VAN AGRADAR MOLT TOTS ELS PEIXOS
PERQUÈ ERA EL SEU MENJAR PREFERIT.
QUAN VAN ACABAR DE SOPAR VAN ANAR A DORMIR PERÒ ABANS L’ÀGUILA
VA EXPLICAR EL CONTE DE “LA CAPUTXETA VERMELLA” ALS SEUS AMICS.

I CONTE CONTAT AQUEST CONTE JA S’HA ACABAT.

CICLE INICIAL

1r Primària: Espiadimonis i saltamartins

El món d’or

Hi havia una vegada una casa d’or!
Es va perdre l’últim senyor i es va trobar un casa abandonada. Va viure molt bé a la
seva casa.
Era molt xula, es va trobar una piscina.Vivia molt bé!
Es va perdre l’últim senyor!
Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat!

Àlex Soler, Jan Tartaj, Jan Rubio i Edu Pérez

Els habitants del castell

Hi havia una vegada un castell que estava a Tarragona i que vivien un gos, un gat,
la princesa i la reina.
Un dia el gos va mossegar al gat . El gat va anar plorant amb la princesa que va
castigar al gos.
Més tard el gos va demanar perdó i després van fer una festa molt divertida. Quan la
festa va acabar van anar a dormir.
Quan estaven dormint el vent va obrir la porta i tots es van despertar espantats. Es
van aixecar i van tancar la porta.
La princesa va mirar el rellotge i va dir:
- A esmorzar tots!
I més tard van anar al parc i després van anar a casa feliços.
I conte contat, per la xemeneia s'ha escapat!

Aaron Ariño, Aurora Julve, Gina Garcia, Adriana Pla i Ylvi Ruiz

Els monstres misteriosos

Fa molts anys en un bosc misteriós hi havia un drac monstruós que es deia Drac de
Por.  Era de color blau i  tenia uns ullals com els dels vampirs.  Hi  havia un altre
monstre que es deia Banyotes perquè tenia unes banyes molt grosses, una aranya
gegant que es deia Monstruosa i una serp que es deia Culebra perquè tenia el cul
ple d’herba. Aquests eren els 4 amics.
Van anar a la guerra i es van defensar amb el nom dels 4 valents. Van començar a
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lluitar amb espasses. Van guanyar la guerra i quan van tornar al seu poble no hi
havia ningú.
Van anar a buscar a la gent del poble per la muntanya més alta del voltant i es van
trobar amb un exèrcit de soldats.
Resulta que aquests eren guerrers invencibles i van dir:
- Ostres no! Són invencibles!!
- Com els podrem guanyar?
Resulta  que  molts  d’aquell  exèrcit  invencible  eren  amics  dels  4  valents.  A  la
muntanya que estaven van sopar per celebrar-ho, però allà es van trobar amb un
altre exèrcit, que no era invencible, i no eren enemics, eren amics que també volien
sopar. És clar amb la sopa tan bona que feia en Banyotes tothom volia sopar!
Vet aquí un gat, vet aquí un gos aquest conte ja s’ha fos!

Marc Andorrà, Biel Garcia, Eric González, Xavier Fernandez

ELS QUATRE SALTAMARTINS

Hi havia quatre saltamartins. Un senyor amb un camió els va atrapar i els va portar
al zoo. Volien fer un amic perquè estaven sols.
Volien  veure’s  però  estaven separats  i  no  podien ajuntar-se  perquè hi  havia  un
vigilant en els cinc llocs on estaven els cinc saltamartins.
Un dels saltamartins es va fer el mort. El vigilant li va dir a un altre:

- Està mort !!!
- Jo tinc molta son!

Quan va arribar la nit es va escapar un saltamartí.Va veure que el vigilant del camió
estava dormit. Els quatre saltamartins també es van escapar!

Clàudia Colet, Helena Balague, Martí Bordetas, Dani Gómez, Quim Pérez

ELS SUPERRÀPIDS

Hi havia una vegada el Miquel, el Jan i el Bernat estaven passejant pel bosc. Era un
bosc molt gran amb molts arbres, ple d’animals i una cascada de llaminadures. Dins
del bosc hi havia un dolent que els van atacar per segrestar i agafar els poders que
tenen en Miquel, en Jan i el Bernat. El dolent els va atacar amb una espasa i els va
donar una pallissa. Se’ls va emportar a la cascada de llaminadures i es van ficar
dintre. Les llaminadures els van portar per uns camins fins el castell encantat. El
dolent els va ficar dins d’unes masmorres i els va deixar al càrrec d’un soldat que
vigilava  la  porta.  El  Miquel,  el  Jan i  el  Bernat  van treure els  seus poders i  van
començar a córrer super ràpid. Van aconseguir escapar i  pel camí es van trobar
unes  pistoles  molt  grans.  Mentre  agafaven  les  pistoles  un  grup  de  soldats  van
intentar atrapar-los però aquesta vegada el Miquel, el Jan i el Bernat els van donar
una pallissa ben bona. Passat  un temps van caure en una trampa, van intentar
escapar però aquesta vegada els seus poders no els van servir de res.
Els van tornar a portar al castell del dolent, que el malvat més malvat de tots els
temps, era l’Eloi.
Passat un temps el Miquel, el Jan i el Bernat es van fer amics de l’Eloi i tots plegats
van anar a la platja.
Conte contat ja s’ha acabat!

14



Jan Aisa, Miquel Argemí, Eloi Balagué, Bernat Blasco

LA FAMÍLIA DE GUEPARDS

Fa mil anys hi havia una família de guepards que vivien en una cova que estava al
mig del desert.
Un dia, estaven a la cova i van veure una teranyina gegant. No sabien que era, i
passat un minut va venir la taràntula més gran del món.
Els guepards van sortir corrents i van trobar al seu amic, el llop, que els va ajudar a
escapar. Tots van fer una lluita i va aparèixer un robot i un poll gegant que els hi van
dir:
- Pareu! Pareu! Voleu anar a menjar un «picnic» a la platja?
- Sí, sí anem! -van dir tots-
I van estar molt feliços.
I és un gos i és un gat i aquest conte s'ha acabat!

Pau Barrubés, Daniel Carrascón, Unai González, Lucía Robles

LA SIRENA SARA

Hi havia una vegada una sirena que es va fer amiga d’una altra sirena i és van
trobar una estrella.
La estrella era màgica i va donar poders a les dues sirenes. Els poders que els va
donar era que es podien convertir en tot el que volguessin.
Les sirenes van marxar i es van trobar amb una nena que estava nedant en el mar.
La nena es va allunyar molt de la platja i les sirenes la van ajudar a tornar, i amb els
poders que les sirenes tenien van convertir les cues en unes cames.
Es van anar a passejar i a jugar per la platja. Es van fer molt amigues.
Passat un temps, quan les sirenes tornaven cap a casa seva, es van xocar amb un
peix i una tortuga. Des de llavors es van convertir en una família el peix, la tortuga i
les sirenes. De tant en tant anaven a la platja a visitar a la seva amiga.
Des de llavors tots van ser feliços per sempre!

Valentina Anfosso, Ariadna Antúnez, Jana Espina, Emma Marí

LA TARÀNTULA

Hi havia una vegada una taràntula que vivia en una tela d’aranya. Un dia li va picar
una eruga.
La taràntula es va adonar que no picava, es va posar molt contenta i es va posar a
riure.  Van  jugar  juntes  al  pilla-pilla  i  no  paraven  de  riure.  També  van  jugar  a
l’escondite i a la cadeneta. S’ho van passar molt bé!
Es van fer amigues i les dues van viure felices per sempre!

Clàudia Escorza, Nora Garcia, Andreu Quindós, Joel Gandara

L’AVENTURA D’EN PITÍ

Temps era temps hi havia uns nens que es deien Paula i Jan.
- Què podem anar d’excursió?
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- Sí, però vigileu que no us feu mal!
- La, la, la! – van sentir un soroll.

Van dir:
- Què serà això? – Van anar a mirar!
- Ostres! Hem trobat un follet!
- Com et dius?
- Em dic Pití. I vosaltres?
- Paula i Jan.

Veniu que us presentaré als meus germans que es diuen Marta i Edu. Tota la família
i els germans del follet Pití van anar contents cap a casa.
Vet aquí un gat i vet aquí un gos que aquest conte ja s’ha fos!

Ivet Corbalan, Sara El Kadaoui, Júlia Garcia, Dídac Saula

L’ÀVIA I ELS 10 CARGOLS

Hi havia una vegada una àvia que anava al mercat i el mercat estava molt lluny.
Quan va arribar al mercat es va trobar 10 cargols en fila. L’àvia volia els 10 cargols.
Va agafar els cargols i se’ls va endur a la seva casa. Els va donar fulles per menjar,
els va construir una casa i els va cuidar molt i els cargols estaven molt contents.
Un cargol es va ofegar quan menjava i va anar al veterinari. Es va recuperar i va
tornar sol a casa. L’avia es va enfadar molt i els cargols es van marxar i l’àvia els va
dir adéu.
L’àvia es var posar molt contenta quan va tornar la mama cargol amb un bebè.
Conte contat, ja s’ha acabat!

Violeta Budel, Marc Buitrago, Arlet Ferrer, Yifei Xu

LES GIROU GIRLS PERDUDES

Hi havia una vegada 2 germanes que estaven passejant per un bosc i es van trobar
uns animals i es van fer amics.
Es van perdre tots els animals i les Girou girls i es van trobar en un laberint. En el
laberint van trobar aranyes i les Girou girls van fer donar un cop de puny. D’aquesta
manera  van  trobar  la  sortida.  Van  descobrir  un  castell  molt  vell  on  hi  havia
teranyines. També hi havia ratpenats morts i quadres de vampirs. Va començar a
caure una bona tempesta i no van poder sortir del castell. Era tard i les Girou girls es
van quedar adormides. A mitja nit es van despertar i van sortir corrents . Mentre
corrien van ensopegar amb unes tombes. Van obrir aquestes tombes.
Hi havia morts!
Entre totes aquestes tombes van descobrir que una era la de la seva mare i del seu
pare. Estaven morts.
Van arribar a casa i conte contat, ja s’ha acabat!

Daniela Casado, Ivana Riu, Lúcia González, Kira Garcia

UNA PISCINA AMB AVENTURES

Hi havia una vegada una muntanya on vivia en Pol.
Va decidir mudar-se a la ciutat.
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En Pol va anar a la piscina, però va adonar-se que era Carnaval i va anar a la festa!
En Pol es va adonar que era Carnaval i es va disfressar de Capitan Man.

Cecilia Pérez, Ainhoa Pérez, Roger Pascual, Akash Sing
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2n Primària: Orques i dofins
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Lia Soler i Anna Vela
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Marc Conde, Daniel Martín i Bruna Roselló
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Martín Calle, Júlia Gómez i Aitana Lopez

CICLE MITJÀ
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3r Primària: Coales i Cangurs

Perdudes i salvadores

Portava una hora buscant-lo, havia mirat per tot arreu: dins la nevera sota la taula,
fins i tot al fons de la bústia de casa del veí. Però no hi havia manera de trobar la
seva amiga piruleta. De cop i volta va sentir un crit a l’est. Va anar corrents cap allà i
va trobar la seva amiga la piruleta. Per fi, la magdalena ja la va trobar. La piruleta va
dir que havia vist un portal màgic i li va dir que l’acompanyés. Quan van arribar, la
magdalena li va dir que ella no entrava en el portal. La piruleta va dir que ella sí
entrava, va entrar i va aparèixer a La Terra!
La  magdalena  va  esperar  quatre  hores  mentre  la  piruleta  estava  perduda  a  la
Sagrada família dintre del portal. Finalment, la magdalena va decidir travessar el
portal i, es van trobar allà, a la Sagrada família. Es van posar molt contentes de
veure’s i van anar a visitar Barcelona. Cada cop que veien un humà es quedaven
quietes com si fossin una magdalena i una piruleta normals.
Més tard, van decidir que era hora de marxar. No sabien on era el portal mateix des
d’allà on era i es van disposar a buscar-lo. Van veure una cabana on hi havia una
senyora que endevinava el futur i van entrar a provar sort.  Quan van entrar a la
cabana  van  veure  una  porta.  Sense  que  la  senyora  que  endevinava  el  futur
s’adonés van entrar i van creuar la porta. Allà al darrera de la porta hi havia el portal
màgic, es van posar molt contentes de poder anar al seu món altra cop. Havien
travessat tot Barcelona i per fi l’havien trobat. A elles les hauria encantat quedar-se
però havien d’anar perquè la piruleta era la princesa del món dels dolços i el seu
pare, el rei, estava molt preocupat per la seva filla. Es van donar de la mà i van
creuar el portal màgic.
Quan van arribar van veure que tots estaven tristos. El mag Strons els hi havia robat
la felicitat. Quan van arribar al castell el van veure, el mag Strons era un dònut. Van
anar de puntetes fins que van estar rere el mag Strons. Quan la magdalena estava a
prop li va estirar els calçotets i boom! La piruleta va agafar el barret on portava la
felicitat dels altres dolços.
Va agafar un pot i hi va posar la felicitat. Després la va repartir a tots els dolços. El
rei va felicitar a la seva filla i  a la magdalena. Van fer una gran festa on tothom
estava convidat! Tot el poble va fer un brindis per la piruleta i la magdalena.
Conte contat aquest conta ja s’ha acabat.

Clàudia Alarcón

Al cim de l’Everest

Portava una hora buscant-lo, havia mirat per tot arreu: dins la nevera sota la taula, i
fins i tot al fons de la bústia de casa del veí. Però no hi havia manera de trobar la
planta. L’Íngrid és una nena de quart de primària i té 8 anys. Ha perdut la planta que
li  va  regalar  l`àvia  Anna  que  viu  a  Tunísia.  Com sempre,  quan  té  dubtes  va  a
preguntar a l’arbre màgic, que és un arbre que té al jardí de casa. Ell li va dir que
anés al Cim de l’Everest i trobaria la resposta al perquè havia perdut la planta.
Va rumiar sobre el que havia dit l’arbre però ella no podia anar sola i l’arbre quan es
va girar de nou ja no hi era, sempre desapareixia quan més el necessitava.
L’endemà es preparà la motxilla, va deixar una nota als pares dient que tornaria la
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setmana que vinent i va trucar a la seva amiga Berta per demanar-li ajuda. Ella va
accedir.
Les dues, van caminar dies i dies per arribar a l’Everest, fins que es van trobar dos
camins i va aparèixer un mag blanc. El mag les va dir que havien d’anar pel camí
que  els  digui  el  cor.  Elles  van  pensar  que  a  l’esquerra  perquè  escrivien  amb
l’esquerra ambdues. De totes formes, havien de triar un camí i no els hi quedava
més remei.
A la nit  van trobar una cabana i atès a que tenien por es van quedar vigilant la
cabana tota la nit. L’endemà van entrar a la cabana i van sentir passos. Les nenes
no tenien cap lloc per amagar-se i van veure una bruixa amb la planta agafada a la
mà. L’Íngrid, que no tenia un pel a la llengua, va preguntar-li què per què tenia ella la
planta que havien perdut i les va respondre que estava abandonada en un lloc amb
molt sol. L’Íngrid li va explicar que a Tunísia fa molt sol i aquesta planta era d’allà.
Aleshores, la bruixa els hi va donar la planta per por a que morís d’insolació i, van
anar a casa on estava l’àvia esperant.
La Berta i la Martina, al dia següent, van comprar una planta igual que l’altre i van
anar a buscar a la bruixa i li van regalar. Només li van posar la condició que l’havia
de cuidar en un lloc on fes molt sol perquè la planta era de Tunísia. La bruixa es va
posar molt contenta i els hi va dir que sí!

Martina Hernández

El centre del Nadal

Portava una hora buscant-lo, havia mirat per tot arreu: dins la nevera sota la taula, i
fins i tot al fons de la bústia de casa del veí. Però no hi havia manera de trobar el
Tió. Vaig buscar fins que vaig arribar a una planta espinosa que no havia vist mai i,
d’allà el Biel va sentir crits d’auxili, vaig veure una cosa impossible. Qui cridava era
el Tió!
Vaig treure’l  i  al  moment ens va dir  que havíem passat  la prova, el  Biel  i  jo no
enteníem res però el Tió va explicar que cada 25.000 anys els tions trien a algú per
a què vagi amb ells fins el Centre del Nadal. El Biel va exclamar un crit d’alegria i el
Tió va dir que sortiríem a les dotze en punt de la nit.
Així va ser, vam sortir ben abrigats fins que el Biel va parar i va dir que no podia més
i que paressin. El Tió va també va intentar continuar però tampoc va poder. Van
descansar fins que van començar a sentir so de cascavells i, després un so més
estranys que feia així: ho, ho, ho.
Llavors del cel va baixar un trineu alat que va arribar al terra i tres follets van baixar.
-Som els follets de Nadal i ens diem Rapidet, Encostipadet i Divertidet -van dir entre
rialles.
Llavors va baixar del trineu un home amb un vestit vermell i blanc que tenia una
llarga barba blanca i va cridar: ho, ho, ho!
Al Biel només li va caldre això per saber qui era: el Pare Noel. Quan el va veure el
Pare Noel li  va donar una manta de llana en la qual hi havia gravades fulles de
grèvol. Acte seguit, van marxar tots plegats.
Al cap d’una estona es van trobar amb una dona que tenia una aparença simpàtica i
anava amb un bastó. Va dir que feien cara de tenir gana i va picar contra el terra i
van aparèixer tot tipus de menjars. Van omplir una mica la panxa i van continuar el
camí.
Ja era tard quan va aparèixer una casa decorada amb moltes llums nadalenques,
van entrar, el Biel no es creia el que veien els seus ulls. Estava tot ple de tions i al

27



final de la sala hi havia tres trons en els quals hi havia el Melcior, el Gaspar i el
Baltasar. Ells, li van ensenyar el Centre del Nadal fins que va sentir.
Biel, va desperta, és el dia de la Nit de Nadal!
Van tenir un bon dia fins que quan va tocar fer cagar el Tió, ell, li va picar l’ullet.
Potser no havia estat un somni!

Martí Batalla

4t Primària: Martinets i Bernats

LA BIBLIOTECA DELS LLIBRES PERDUTS

Portava una hora buscant-lo, havia mirat per tot arreu: dins la nevera, sota la taula i
fins i tot al fons de la bústia de casa del veí. Però no hi havia manera, no trobava la
llanterna que m’havia regalat l’àvia.  Tothom podria pensar que era una llanterna
qualsevol però, al contrari, no ho era. La necessitava just per aquest divendres, i el
pitjor era que avui era divendres !!!
Aleshores vaig  recordar  que  no  havia  mirat  al  calaix  de  la  tauleta,  vaig  anar-hi
corrents i justament estava allà. De camí cap a la biblioteca vaig pensar que se’m
podrien caure totes les prestatgeries de llibres a sobre, però la idea em va marxar
del cap. Ja quan estava perdent l’esperança de si la biblioteca estaria oberta, vaig
arribar pels pèls.
Que bé, encara no estava tancada. Corrents hi vaig entrar. Quasi mai anava, però
avui havia d’anar-hi perquè la meva mare m’havia obligat.
Una vegada ja asseguda a la cadira, van tancar i van començar a passar les hores.
Jo cada cop estava més adormida, fins que vaig començar a sentir unes paraules
que deien:  LLANTERNA!,  LLIBRE! i  ...  PUM!!!  Em vaig  adonar  que la  llanterna
s’havia caigut a terra. Molt ràpid, la vaig agafar i me’n vaig anar corrents a un racó.

- Què hi ha algú? – Vaig preguntar.

Ningú  no  va  respondre.  Amb  la  llanterna  encesa  a  la  mà  vaig  il·luminar  una
prestatgeria.  Em  va  cridar  l’atenció  un  llibre  daurat  on  posava:  Les  grans
biblioteques  del  món.  El  vaig  agafar  i  la  prestatgeria  es  va  obrir  a  un  immens
passadís i tot seguit em vaig trobar una porta. La vaig obrir i vaig veure una cosa
que ningú no es podria imaginar, una cosa que tot nen i nena pot somiar. Era tot un
món ple de prestatgeries i per damunt meu volaven els personatges de molts llibres
desconeguts per a mi,  que es van aturar i  se’m van quedar mirant.  Llavors una
fadeta molt petitona va venir. Portava un vestidet de pètals de rosa tant vermells
com la sang.

- Si ens pots ajudar, siusplau fes-ho. – va dir la fadeta.

Tots els  personatges es van fer  a un costat  i  vaig  veure un pobre Pegaso que
s’estava tornant transparent i va decidir explicar-me la seva història:

- Jo era un petit Pegaso que vivia amb una nena molt petita a la que li
agradava moltíssim escriure. Aleshores un dia, la meva amiga em va dir que
em faria famós. Jo li vaig preguntar com ho faria això de fer-me famós. 
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Aleshores la nena va començar a escriure , el llibre em va xuclar al seu interior, però
com que ningú el llegia, el conte va anar a parar a la biblioteca dels llibres perduts.
El Pegaso em va explicar que la única manera de salvar-lo era trobar dos objectes
màgics i ajuntar-los.
Però  en  aquell  moment  em va  agafar  una  son  terrible.  Abans  d’adormir-me,  el
Pegaso em va dir que tenia dos dies per fer-ho, però llavors em vaig adormir.
Em vaig despertar a la meva habitació i em vaig en recordar de tot el que havia
passat. Vaig començar a buscar per tot arreu els dos objectes màgics. I va passar
una hora, una altra i una altra fins que es va acabar el dia. Estava molt amoïnada
per si ho trobaria o no. L’endemà va passar el mateix. Va fer-se de nit, vaig entrar a
la biblioteca molt ràpid, vaig creuar el passadís i la porta i just en aquell moment vaig
veure  com la  silueta  del  Pegaso desapareixia  i  deixava  al  seu voltant  un  munt
d’estrelles daurades.
Aleshores vaig començar a plorar cada cop més fins que vaig plorar tant que es va
formar un llac en el que e vaig enfonsar i em vaig adormir.
De cop vaig aparèixer a la meva habitació i ja era de nit. Llavors vaig mirar perla
finestra i vaig veure la constel·lació de Pegaso. Al meu coll va aparèixer un collar
amb forma d’estrella.

Tot té un principi i un final. Per a l’avi.
Ingrid Barrios

HE PERDUT LA PACIÈNCIA

Portava una hora buscant-lo, havia mirat per tot arreu: dins la nevera, sota la taula i
fins i tot al fons de la bústia de casa del veí. Però no hi havia manera.
Us explico. La Jana havia descobert que havia perdut la paciència. Ella estava molt
nerviosa perquè havia fet una llista de totes les coses que l’hi podria passar si no
tenia paciència.

LLISTAT DE COSES QUE HAVIA PENSAT:
- S’enfadaria amb les amigues ràpidament.
- No podria fer la cua al cine.
- No podria aguantar fins la nit de reis perquè li agafaria un atac de cor.
- No podria guardar secrets.
- No tindria paciència per arribar al final dels contes. 

Després del llistat que va fer,  va pensar una estratègia i  va decidir que faria tot
d’esforços per recuperar la paciència.
Es va apuntar a classes de ioga, a classes de meditació, va anar a la biblioteca a
trobar llibres que li donessin pistes sobre com trobar la paciència, va buscar a la
wikipèdia, a la viquipèdia, a la chiquipèdia i a l’enciclopèdia, però no va trobar res de
res. També va sortir al carrer i va preguntar als familiars, als amics i les amigues, a
les botigues i fins i tot als turistes. Però ca d’ells o elles en sabien res.
La Jana cansada de preguntar, va decidir passejar una estona per la muntanya. Allà
es va asseure i es va adonar d’una cosa: que per fer tot l’esforç que havia fet, es
necessitava paciència !!
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Aleshores va saber que ja l’havia trobat.

Es va posar tant contenta que li va agafar singlot.
Joana Julve

EL RELLOTGE DE LES EMOCIONS

Portava una hora buscant-lo havia mirat per tot arreu: dins la nevera, sota la taula i
fins i tot al fons de la bústia de casa el veí. Però no hi havia manera de trobar el
peluix de l’Arlet.
L’Arlet era una nena que sempre estava feliç, mai havia sentit por, tristesa, ràbia...
Però ella sentia que li faltava alguna cosa i doncs va pensar que potser era que
trobava a faltar al seu peluix. Per això es va posar a buscar-lo. Desesperada va
mirar a les golfes per veure si el seu germà li havia amagat. Va remenar una caixa
que hi havia per allà, però enlloc de trobar-se el que ella s’esperava, va trobar un
rellotge.
L’Arlet va mirar el rellotge estranyada i el va agafar. Se’l va posar al canell i va posar
l’hora que era en aquell moment, les 8.36 a.m. Just després que posés l’hora al
rellotge, va passar una cosa molt estranya. Sese donar-se compte es va transportar
a un altre món! Aquell era un món completament diferent al nostre.
Les persones que vivien allà eren molt  baixetes i  tenien la cara rodona. Aquella
espècie es deia Anxoara. L’Arlet va pensar que era un somni i que ja es despertaria.
Aleshores va venir un Anxoara i li  va preguntar que què hi feia allà. L’Arlet li  va
explicar tot.

- Em dic James i tu?- Va dir l’Anxoara.
- Jo em dic Arlet i sóc del planeta Terra. – Va respondre ella. 

En James era un Anxoara jove i actiu, li encantava fer bromes.
- Oh no! Detecto que et falten emocions, quin problema més greu! Mai en la

meva vida i mira que tinc 450 anys ho havia viscut això! 
Arlet hem de marxar immediatament a veure a l’emperador Lohani. – va exclamar
en James.

- Què passa? – va preguntar l’Arlet. 
En James li va dir que només tenia una emoció i ella va respondre:

- I què si sempre estic feliç, no passa res.
- Si que passa si, que viure només amb una emoció  vol  dir  que mai  podràs

sentir por, ni ràbia, ni  tristesa,...  Totes  les  emocions  són  necessàries  per
viure. - va dir en James.

- Però els grans mai estan tristos, ni tenen por. – va dir ella.
- Si que en tenen, si. Va ! No ens entretinguem més, anem! – va exclamar en

James. 
En  Lohani  tenia  un  palau  enorme de  cristall.  Hi  havia  nadons  tirant-se  per  uns
tobogans i quasi al final d’aquests hi havia una mena de tubs que els feien dir els
tubs  de  les  emocions.  Perquè  per  sota  d’aquells  tubs era  per  on  passaven  els
nadons i els hi posaven les emocions, però de vegades a uns els hi posaven més
emocions  positives  i  a  altres  més  emocions  negatives.  Després  de  passar  per
aquest trajecte les seves emocions es guardaven dins un arxiu que tenia registrades
totes les emocions del món.
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En Lohani li va demanar que l’acompanyés fins l’arxiu i després que posés els peus
en una plataforma, i així ho va fer ella. Quan l’Arlet es va pujar a la plataforma va
aparèixer una carpeta amb el seu nom, la va obrir i posava:

- EMOCIONS: felicitat
- QUANTITAT: 100%
- VALORACIÓ: negativa

Aleshores en Lohani la va recordar i els hi va explicar la història:
Fa uns anys, quan et vam posar les emocions, justament aquell dia es va espatllar
el tub en mig de la trasplantació d’emocions i només va donar temps de posar-te
una emoció, la de la felicitat.

- I ara què farem ? – Va preguntar l’Arlet preocupada. 
En Lohani va tenir la següent idea: l’Arlet es tiraria pels tobogans fins anar a parar
als tubs i un cop allà, li posarien les emocions que li faltaven i finalment, ho afegirien
a l’arxiu.
Ho van fer i va funcionar !!! L’Arlet ja no sentia que li faltava alguna cosa. Però ara hi
havia un altre problema, com tornaria a casa? Li va preguntar a en Lohani.

- Doncs molt fàcil, marca l’hora que havies posat abans. 
L’Arlet es va acomiadar i va posar l’hora que havia marcar abans: les 8:36 a.m i un
segon després va tornar a la terra.
Ja no l’importava el peluix, ja havia aconseguit el que li faltava.

I van ser feliços, tristos, rabiosos... per sempre més.
Joana Roguera

CICLE SUPERIOR

5è Primària: Xaloc i Mestral

AMISTAT PROHIBIDA

Vaig  corrent.  M’estan  perseguint.  Salto  per  damunt  d’uns  quants  contenidors  i
esquivo quatre vagabunds, em conec aquests carrers com si fossin casa meva. Sé
que sóc més ràpid que els meus perseguidors, però tot hi així tinc por, no conec
aquesta sensació, mai m’hi he trobat. Em puja un calfred per l’esquena i per això
arrenco a córrer més ràpid encara.
Arribo a casa i els meus perseguidors passen de llarg després de maleïr-me en veu
baixa unes quantes vegades. Em trec la samarreta blanca de màniga curta i els
texans suats, llavors penso en els meus perseguidors, les seves mares els deuen
estar esbroncant per suar i  arrugar la roba dissenyada pels millors sastres de la
ciutat.
Un cop sortit de la dutxa em conformo amb uns pantalons d’esport qualsevol i una
samarreta dels Lakers del meu germà gran.
Tot seguit surto escopetejat de casa per anar a buscar els meus amics i companys
de vida, una vida no gaire agradable, la de la pobresa.
Normalment ens trobem a la plaça del mercat, a veure si la gent ens dona alguna
moneda amb els nostres balls i acrobàcies, però aquell dia ningú es va dignar a
aturar-se.
Així doncs,amb el cap ben cot, vam avançar unes passes més fins a trobar-nos cara
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a cara amb una noia, però no era una noia qualsevol.
Per començar, tenia uns ulls preciosos, com verd cristal·lí i un cabell ros com l’or,
volant al vent (d’acord, això últim era invenció meva).
Però la sensació que vaig tenir  en veure-la  va ser  màgica,  llàstima que aquella
bellesa tingués un inconvenient,  ser  una de les  meves perseguidores  que unes
hores abans gairebé m’envien a l’altre barri!
Només de veure-la vam saber qui era i què hi feia en aquell mercadillo de segona
mà, així que vàrem començar a córrer en la direcció per la qual havíem vingut. Tot i
que la rapidesa i  l’agilitat  amb la que ens movíem fos vertiginosa,  vaig tornar a
sentir-me indefens i amb por al cos, però el meu orgull m’impedia tenir por d’uns
nens de mamà i papà, així que vaig agafar la meva drecera preferida, els carrerons
sense sortida.
Quan vaig ser amb l’esquena contra la paret vaig veure l’Elisa, la portuguesa que
una estona abans m’havia fet perdre el cap. Jo ja pensava que m’amenaçaria de
trucar al  seu pare, un peix gros de la política, però no, el  que em va dir va ser
exactament:

- Vine amb mi, que mentre per aquest laberint de carrers hi voltin aquells rics
ineptes, no estaràs segur noi.

I jo, que volíeu que fes, doncs la vaig seguir i vet aquí com ens vam conèixer.
A partir de llavors vam mantenir una amistat secreta, és clar, perquè els nostres
amics ens ho haurien impedit.

Berta Cortada

LA MEVA ÀVIA

Acabo de rebre una notícia trista i a la vegada impactant.
Ding,dong”-Acabava de sonar el timbre, vaig obrir la porta i davant tenia als meus
pares. Ella, una dona amb els cabells escarolats, unes ulleres blavoses i amb els
ulls plens de llàgrimes. Al seu costat, el pare, un home alt amb els cabells curts i
punxeguts, duia una samarreta de color pistatxo de màniga curta amb un dibuix al
centre.
-Hola Anna, ho sento molt, hem de marxar ara mateix o no arribarem a temps -va dir
la meva mare mentre li tremolaven els llavis.
Em vaig vestir i vaig sortir de casa sense assimilar el que estava passant. Decidida,
vaig entrar dins del cotxe, de camí anava recordant moments de petita amb la meva
àvia. No em podia creure que ja no hi fos, que hagués marxat per sempre.
-Ja hem arribat!-Va dir el meu pare fent una brusca frenada amb el cotxe.
Vam entrar a casa la meva àvia, mentre els meus pares recollien objectes diversos,
jo  decidida  vaig  entrar  al  despatx  de  l’àvia,  allà  era  on  ella  s’imaginava  i  es
concentrava per escriure les seves meravelloses històries.
Al seu escriptori hi havia un llibre, el vaig obrir i a la primera pàgina en blanc hi havia
un paper arrugat. El vaig agafar, em vaig apropar a la llum i vaig llegir: carrer Serrat
número 10 “biblioteca Rosa”. Al costat hi havien unes claus, les vaig agafar i sense
pensar-m’ho vaig anar allà on indicava l’adreça. A l’ arribar a la biblioteca vaig obrir
la porta, dins feia olor a humitat i estava tot fosc. A la taula de la recepció hi havia un
diari.
Resultava ser que quan era jove va decidir donar la volta al món, però tothom deia
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que estava boja, que una dona sola mai podria fer res. Ella sabia que les dones
podien fer tot el que es proposessin i així va ser.
Quan es va fer més gran, al cap de 5 anys, va pujar a l’Everest. Un dia va fer una
nevada immensa i impressionant i es va amagar en una cova, però quan va anar a
sortir l’entrada estava plena de neu i va haver de creuar per sota, però finalment va
arribar al final del cim.
Més tard em vaig donar compte que totes les seves històries estaven allà en aquella
biblioteca.Vaig decidir que aquelles meravelloses històries i aventures no es podien
perdre i que la gent les havia de conèixer.
La meva àvia havia lluitat pels seus drets i pels seus somnis.Tothom es pensava que
una dona mai podria viatjar ,ni fer res sola,però ella va demostrar que tot allò era
possible.
Estic segura que les dones lluitadores com ella arribarem molt lluny.

Ivet Rodríguez

UN ANIMALET MOLT ESTRANY

Avui  era un dia com qualsevol  altre.  Era dijous i  el  despertador sonava.  Per no
perdre  el  costum,  m’aixeco  del  llit  i  faig  el  de  sempre.  Per  començar  vaig  a
esmorzar, després em preparo una bona dutxa, em vesteixo i ¡apa! ja estic preparat
per anar a l’escola.

Sona el timbre de la primera classe. A mi no m’agrada anar a l’escola, m’avorreixo i
sempre m’invento una petita mentida per poder sortir abans, per tant es podria dir
que sóc una mica mentider. Era una fama que m’havia guanyat. Les hores passaven
i es feien eternes. No sé què inventar-me. La meva ment estava en blanc. M’ho he
estat rumiant i crec que ja ho tinc. M’aixeco de la cadira, vaig fins a la taula de la
professora Garcia i  li  dic que em fa molt  mal la panxa. Em diu que segui i  que
descansi, faig veure que tremolo i la professora em diu que li doni el número de
telèfon de la meva mare. Diu que vindrà a buscar-me aviat. Al cap d’uns minuts
entra la mare per la porta tota preocupada per mi. De seguida es fa de nit i m’he
d’anar a dormir. Algun estrany sorollet fa que em desperti del meu preciós somni a
Hawaii. L’ignoro, però no puc dormir amb aquest soroll. Vaig a mirar tot espantat
d’on o de qui provenia aquell soroll. Per fi vaig trobar qui causava aquell guirigall.
Era un petit ratolinet.
-Però què és això? Aquest animalet parla. -No sabia què fer.

Tot seguit em vaig quedar adormit. Ja era divendres, l’últim dia. Com ja sabeu no
m’agrada anar a l’escola, per tant queda clar que és el millor dia de la setmana.
De cop i volta em vaig enrecordar d’aquell petit detall que no em vaig poder treure
del cap. Així que vaig provar de parlar amb ma mare però com era d’esperar no em
va creure. També ho vaig provar amb el pare però tampoc li vaig resultar creïble.
Estava desesperat. No sabia què fer. Si ells no em creien, qui ho faria?
Ja era dissabte. Les hores passaven volant i l’estómac em feia estranys sorellets.
No podia evitar-ho, aquell animalet no sortia del meu cap per moltes coses que fes.
Van passar els  dies fins que vaig tenir  una meravellosa idea que segur  que no
fallava.  Vaig invitar  a  l’Oriol,  el  meu millor  amic ,a  dormir.  L’Oriol  no s’ho creia.
Estava al·lucinant. Es va girar i em va dir:
-Què ha sigut això? -Va preguntar ell.
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Jo li vaig contestar:
-Doncs això amic meu és la prova definitiva que no m’invento res de res.
L’Oriol es va quedar de pasta de moniato. Vam estar tota la nit rumiant-ho fins que
se'm va acudir una de les meves meravelloses idees.Tot seguit li  vaig explicar a
l’Oriol. Ell em va dir:
-Quina bona idea, si el gravem ja ho tindrem tot.
Però de sobte el ratolinet va sortir del seu petit foradet i ens va dir: -No podeu dir
que existeixo, vindrien a per mi i jo no podré viure en pau. L’Oriol i jo ens ho vam
rumiar.  Després de mitja hora ho vam decidir.  No podíem posar  en perill  aquell
pobre animalet. Estava decidit: no faríem cap gravació.
Em vaig quedar trist, però havia salvat una espècie única i això em va reconfortar
enormement.  L’Oriol  i  jo  vam mantenir  en secret  per  sempre més aquella petita
història.

Laia Garcia
6è primària: Terral i Marinada

TARD O D’HORA

Ahir va ser divendres 23 de gener de 2014. Vaig entrar a casa tot content després
d’una llarga sessió de piscina amb els meus amics. Veia que tothom li deia alguna
cosa a l’orella a la meva mare, però no li  donava gaire importància. A l’arribar a
casa, després de sopar, els meus pares em van cridar per que anés al menjador.
Els dos estaven a punt de plorar. La meva germana i  jo ens miràvem incrèdols.
Després d’una llarga conversa sobre el meu avi, la meva mare ens va mirar i ens va
dir que el “yayo Antonio” s’havia mort.
En aquell  moment,  la  meva  germana Clara  i  jo,  ens vam posar  a  plorar  de  tal
manera que els nostres pares s’hi van afegir. Uns minuts més tard, vam afluixar la
plorera i ens en vam anar al llit. Al dia següent, em vaig llevar bastant cansat ja que
durant la nit no havia fet altre cosa que pensar amb el meu avi. Després d’esmorzar
i de vestir-me, vaig anar cap al cotxe per anar al tanatori. Després de mitja hora de
viatge, vam baixar del nostre Volkswagen i ens vam dirigir cap a la sala de vetlla. Al
entrar  hi  havia  molta  gent  plorant  pels  seus éssers  estimats  que s’havien  mort.
Després de veure els difunts, vaig arribar on era la meva família. Hi havia molta gent
plorant, ja que el meu avi era una excel·lent persona. Era increïble, hi havia unes 40
persones en una sala de 20 metres quadrats. A l’entrar a la petita sala, vaig poder
distingir els meus tiets i els meus cosins. També vaig veure família de Marchena, un
poble  de  Sevilla.  Hi  havia  molta  gent  que només coneixia  la  meva  mare  i  que
semblaven amics de tota la vida però jo no els havia vist mai.
Després de saludar a tothom, la meva germana i jo vam anar amb els nostres cosins
grans, l’Álex, de 15 anys i el Bruno, de 12. Ens vam posar a jugar amb el mòbil de
l’Álex per intentar fer passar l’estona d’alguna manera.
Després d’una bona estona jugant,  va arribar el mossèn. Vam entrar a una sala
enorme. A l’entrar, hi havia una tarima amb una taula molt alta i molt estreta que
servia per recolzar el llibre. Just a la dreta hi havia un munt de bancs i a l’esquerra,
una altra filera inacabable de cadires.
Després  que  tothom es  posés  al  seu  lloc,  uns  homes vestits  elegantment  amb
corbata, van acostar el taüt del meu avi i el van deixar enmig de la sala.
El capellà el va esquitxar amb una cosa que contenia aigua mentre a la sala tothom
plorava. També va recitar algunes paraules que a mi no em sonaven de res. No
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sabia què deia ni de què parlava, la veritat.
Després de la cerimònia, em vaig abraçar amb la cosina de la meva mare, la Lola.
Amb ella no m’hi veia sovint, però no em feien falta massa visites per saber com era.
Ella em va intentar consolar explicant-me coses que el meu avi havia fet quant era
més jove. Més tard em va dir una cosa que mai oblidaré. Tard o d’hora, tothom es
mor.

Roger Torrecilla

UN PASADO OSCURO

En que me metido...Se repetía para si dentro de su cabeza , sabía que no podía huir
esta vez, ni ahora ni nunca. Esta vez nadie podría salvarlo, o eso creía él. Entonces
todo se tornó negro...
Abrió los ojos en señal que había despertado. Intentó ver donde estaba, y para su
sorpresa era un hospital. No recordaba nada, no sabía quién era ni qué hacía en un
hospital. Vino una doctora con una papel y le dijo:
- Tiene alguna idea de que hace aquí?- No, no me acuerdo de nada.- respondió él
confundido. - Y su nombre?- dijo la doctora cogiendo un lápiz de un bolsillo. -No de
eso, tampoco- respondió él.
Entonces la doctora comenzó apuntar algo y cuando parecía que terminaba salió de
la habitación . Tras ella entró otra mujer que parecía no haber dormido muy bien
últimamente. Aparentaba tener unos 20 años. Rápidamente lo abrazó, como si fuera
a perderlo y comenzó a llorar. Él, sin saber que hacer del todo, le correspondió, y
aunque no la conocía, sentía que podía confiar en ella. Pero tampoco se quería
confiar así que le preguntó quién era. Esa pregunta hizo que ella se quedará inmóvil
y que sus ojos se cristalizaran.
-No sabes quién soy?- Dijo ella tartamudeando por los sollozos que se le escapaban
intentado contener otra ronda de lágrimas que se acumulaba en sus ojos.
-No, por eso te lo pregunto- dijo él, con todo tono neutro.
- Jeje... parece que no has cambiado- dijo ella soltando una risa sin ánimos. Era una
chica de cabello marrón oscuro hasta los hombros, con ojos dorados como el sol y
estatura baja.
-Entonces... tú sabes quien soy?- preguntó él con notoria esperanza en sus ojos.
Ella sonrió, iba a responder, pero de repente la puerta se abrió nuevamente. Ahora
entraron un hombre y una mujer  de unos 60 años.  El  señor  era alto  y  parecía
cansado
-Que hacéis aquí?!- dijo de repente la chica , visiblemente molesta.
-Venimos a ver a nuestro hijo- respondió la señora con sonrisa provocativa.
-No creo que lo  puedas llamar  hijo  después de todo lo  que hiciste-  la  chica  le
respondió
- Wow, esperad hijo?!- dijo él emocionado, y eso hizo que la señora sonriera por su
inocencia.
-Sí, eres nuestro hijo- añadió el hombre, que hasta entonces parecía mudo.
-No los escuches!- dijo la chica, y él le prestó atención
-Por cierto aún no me has dicho quién eres- dijo el protagonista.
Ella suspiró. Sabía lo testarudo que era -Soy tu hermana, soy la que te ha estado
cuidando desde que
-Ya es suficiente. Ya te puedes ir Lia. Nos quedaremos con él - dijo la mujer con una
sonrisa falsa
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-Claramente no lo voy a dejar a él solo con vosotros- dijo enfadada. Entonces la
puerta sonó.  Parece que las interrupciones ya  son algo común en esta historia.
Entró un doctor y los sacó a todos de ahí.Entonces le comenzó hacer unas pruebas
y después le dijo lo básico, le dijo que se llamaba Nicolás Rock Estarbao, que tenia
16 años y que vivía con su hermana Lia desde los 3 años ya que sus padres los
abandonaron.  Después,  a  los  5  años,  los  adoptaron  a  él  y  a  su  hermana  una
agradable pareja con el apellido Dreemur que murieron en un accidente de coche
unos años después. Le dió un espejo para saber cómo era por fuera y resultó que
era  igual  que  su  hermana  pero  en  hombre.  Entonces  el  doctor  dejó  pasar
nuevamente a la chica y a los señores. Ahora era el chico el que estaba muy serio,
parecía haber visto un fantasma.
-  Alguno  de  vosotros  sabe  como  llegué  aquí?  Quiero  explicaciones-  dijo  él  sin
ninguna expresión en el rostro. Entonces Lia comenzó a hablar
- Los señores que tenemos al lado nos abandonaron cuando tenías cinco años y yo
siete. Después nos adoptaron los Dreemur, una pareja millonaria que no tenía hijos,
pero murieron en un accidente de coche y nos dejaron una herencia de un total de
cien millones a cada uno. Fue entonces estos tipos vinieron a reclamarnos como
sus hijos sólo por la herencia. Dos días después, te encontraron inconsciente en un
acantilado.
Él trataba de procesar toda la información, así que solo miro a la pareja con una
cara que les dio miedo
- No puedo creer que hubiese tenido esa vida y no me acuerde de nada, pero de
algo estoy seguro, ustedes no llegaran a ser mis padres ni de lejos- dijo enfadado- Y
los invito a salir de mi vida.
Después de eso, Nicolás y Lia no los volvieron a ver y vivieron felices. O puede que
no.

Martina Lisa

SENSE TÍTOL

-Sabeu què noies, els meus pares m’apuntaran a classes de teatre.-Aquesta es la
Clàudia, la meva millor amiga.-Estic molt emocionada!
Apart de nosaltres també hi eren la Berta i la Irene, acabàvem de sortir de l’ escola i
al ser dimecres totes teníem tarde lliure, per tant anàvem a casa de la Berta.
Per  cert  no  m’he  presentat.  Sóc  la  Clara.  Em  considero  una  noia  bastant
extravertida i segons els meus companys sóc molt graciosa, però sóc una persona
reservada i que no m’agrada mantenir converses llargues.
-Quina  morra,  jo  porto  quatre  maleïts  mesos  demanant  als  meus  pares  que
m’apuntessin però no feien gens de cas del que deia! -respongué la Irene amb un to
elevat.
Què penses tu,Clara?- em pregunta de sobte la Clàudia.
En aquell moment no sabia què dir, em sentia pressionada, el motiu era que jo des
de sempre he volgut anar a classes de teatre i de fet ja ho havia parlat amb els
meus pares,  però ells  no eren partidaris  de tenir  més tardes ocupades i  no els
agradava gaire aquesta activitat, la veritat no sé què li troben de dolent.
-Bé! - menteixo.
Tenia dues opcions:
A) Mentir, que tot i que no m’agrada, era la millor manera de treure- m’ho de sobre.
B) Dir la veritat, però, sabia de antelació que m’ho anaven a debatre.
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Després de dues intenses hores de treball a casa de la Berta, arribo a casa i puc
deixar  la motxilla  al  terra,  penjar  la  jaqueta i  estirar-me al  llit,  és el  moment de
pensar en el que ha passat avui.
En primer lloc, no sé perquè, la pregunta més fàcil de l’examen de mates no la he
poguda  respondre.  -Em  fa  una  ràbia  quan  em passen  aquestes  coses...  -crido
descaradament . De totes maneres es una de les coses que en dies com els d’avui
no els dono cap importància. Sobre tot si només és un 5% de la nota del trimestre.
La vacuna, la horrible vacuna! El mal que m’ha fet! una de les pitjors coses que
poden existir. I sobre tot no podia donar-li més voltes. Durant el temps que érem a
casa de la Berta no parava de pensar en el tema del teatre, ni de preguntar-me
perquè els meus pares no volien que hi anés.
Si, no tinc gaires hores lliures, però, què passa? Els dissabtes també hi ha classes!
No estic segura però crec que els meus pares tenen alguna cosa que no volen que
sàpiga i m’estan fent empassar petites mentides perquè me les cregui. Ho he de
saber, no em puc quedar així, he de fer alguna cosa, i al final ho sabré. S’hi posin
com s’hi posin.
No era conscient, el meu pare estava obrint la porta. Ja havia passat mitja hora des
de que jo era a casa. Bé… ara és el moment.
-Pare, la Clàudia s’apuntarà a classes de teatre i m’ha semblat bona idea que jo
pugui anar amb ella.- Què en penses?
-Mira Clara, ja hem parlat prou d’aquest tema, deixa-ho estar, la resposta definitiva
és no.
La seva cara em donava molt mala espina, ara ja és segur que tenen alguna cosa
entre mans.
Ara mateix estic fent els deures i des de la meva habitació s’escolten les veus dels
meus pares però no puc entendre bé el que diuen. Paro de fer el que estic fent i
poso atenció al que diuen ells.
Segueixo sense entendre res, només reconec algunes paraules que no em donen
cap informació del que s’està parlant al menjador. Decideixo apropar-me més.
-...Classes...pares...influència…insana...Clàudia…
En el moment d’escoltar aquell nom em vaig quedar en ”shock”. No necessitava més
paraules per saber de què estaven parlant, es veia més clar que l’aigua. Estaven
parlant dels pares de la Clàudia i  de perquè no volen que vagi.  Resulta que és
perquè els seus pares sempre han parlat malament dels meus i estan d’acord que la
nostre amistat es un problema. O el que ve a ser el mateix, no és una bona amistat.
-No  sé  com  podeu  parlar  així  d’ella  no…-crido  sortint  sobtadament  del  meu
amagatall
-No és el que et que penses, Clara.-m’interromp el meu pare.
-Oh, sí.... Porto dos minuts escoltant-vos, i és temps més que suficient per entendre-
ho tot.
En aquell moment no era conscient ni  del que deia, del que em deien els meus
pares i a penes podia veure el que passava.
De cop i volta em desperto panteixant a un llit que no és el meu i en segons me
n’adono que sóc a l’hospital  i  que m’havia despertat  d’un somni, però el  que no
m’encaixava era què feia allà.

Carme Díez

ESO
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1r ESO: Llevant i Ponent

SEGONA PLANTA, SEGONA HABITACIÓ

Devies tenir entre catorze i quinze anys la primera vegada que ens vam veure, quan
et vas mudar a la casa del costat, tot i que intentaves semblar més gran del que en
realitat eres. La primera cosa que em va cridar l’atenció foren els teus ulls. Ai, els
teus ulls… Grossos com la lluna, pintats amb un gust exquisit de color turquesa clar
i que transmetien la màgica unió de la innocència i la maduresa. Em fan recordar
aquelles tardes en les que t’observava des de la  finestra de la  meva habitació,
embadalit, contemplant la teva bellesa. I tu, fent veure que no em veies, quan en
veritat volies que ho continués fent.

També recordo els  teus cabells,  lleugerament  ondulats,  que et  queien sobre  les
espatlles, imitant una cascada interminable de color panotxa intens. Els teus llavis
carnosos donaven a veure el meravellós somriure que ensenyaves a cada moment i
les teves dents blanques i tortes, corregides amb un aparell dental. La teva forma
senzilla de vestir explicava moltes coses de tu, sense voler destacar massa. Una
samarreta arrapada amb un escot lleuger i uns pantalons estripats que deixaven pas
a unes cames ossudes i llargarudes. La teva curiosa manera de caminar, movent els
malucs d’un costat a l’altre, em va captivar.

Mai oblidaré el dia que vas arribar: 17 d’ agost de 2004. Un camió descomunal va
aturar-se davant el jardí i tot seguit, un cotxe va aparcar al seu costat. Vau baixar la
teva mare, rabassuda i  entusiasta, la teva germana gran amb els seus aires de
rebel, i tu, tan meravellosa com sempre.

Després d’unes setmanes, recordo que ma mare us va convidar a dinar. No tenia
unes grans dots culinàries, però la teva mare i la teva germana van menjar com
unes lleones. Però tu no. No vas tastar res del menjar que hi havia a taula. Em va
estranyar, però quan em vas explicar que no tenies gana i em vas mostrar aquell
somriure encisador, ho vaig deixar córrer.

Cada dia et veia pel matí. Formava part de la meva rutina diària. Observar-te com et
posaves la jaqueta i sorties amb la bici. Encara que anàvem al mateix curs, la major
part dels dies no apareixies pel menjador. Vaig pensar que dinaves a casa, però la
teva germana sempre m’ho negava. Un dia et vas seure al meu costat i vas llençar
de manera fortuïta tot el dinar a terra. Em va semblar sospitós i, quan acabaren les
classes, vaig anar a parlar amb la teva mare sobre el  teu comportament amb el
menjar.

Ella va confirmar la meva intuïció i em va relatar totes i cadascuna de les teves
peripècies amb el menjar. Que vas passar una temporada internada en un centre,
que menjar no t’agradava gaire. Em vaig quedar de pedra. Imaginava que el que et
passava no tenia gens d’importància,  però d’això no me’n vaig adonar fins unes
setmanes després.

Algunes  tardes  acostumàvem  a  trobar-nos  al  parc  de  davant  de  l’institut.
Simplement per conversar. Res, una cosa entre veïns. Aquell dia, vam quedar. Feia
dies que no venies a l’escola, i necessitava veure’t. Però no et vaig explicar el motiu.
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Pels  volts  de  les  sis,  vas  aparèixer  entre  un  mar  de  roures.  Preciosa.  Però  de
seguida, vaig adonar-me que et passava alguna cosa estranya. Estaves pàl·lida,
defallida. Les teves extremitats, més primes
del normal, marcaven tots els ossos. Unes enormes bosses et penjaven dels ulls.
Vaig sentir que alguna cosa no anava bé. A l’hora de parlar, estaves més distant.
Sempre feies broma, i  no callaves. Aquell  dia, però, et vaig haver d’arrencar les
paraules, sobretot quan vaig treure el tema del menjar. Et vas posar a la defensiva i
m’ho vas negar tot. Recordo que vam discutir, cridar. I tu vas marxar, sense motiu.
Llavors vaig ser conscient que el que et passava era una cosa molt més seriosa.
Aquella no eres tu. No eres la noia de la qual m’havia enamorat… Així que vaig
decidir  que  faria  tot  el  que  estigués  a  les  meves  mans  per  fer  tornar  aquella
meravellosa noia dels ulls turqueses.

Vaig passar-me la nit  i  bona part  de l’endemà buscant tot  tipus de pàgines web
sobre els transtorns alimentaris. Opinions, consells, li vaig preguntar a ma mare… Al
final  no vaig poder  recopilar  massa informació, però si  la  necessària  com per a
saber que el que t’estava passant, no era lleu.

Vas faltar a classe dos mesos. No tenia notícies teves. Les trucades, els missatges.
Oblidats. Tots oblidats. Un parell de vegades vaig recórrer a ta mare, però per una
raó amagada, mai estava a casa. Preguntava a ma mare, a les teves amigues, als
mestres. Inútil. Ningú sabia res de tu. Era com si t’haguessin aïllat del món. Un món
que volia compartir amb tu…

No vaig rebre notícies teves fins un dia de maig. Recordo que jo estava a la meva
habitació, mig ajagut en una butaca, contemplant el dia per la finestra. Plovia. Uns
grans  núvols  grisos  cobrien  el  cel  com  una  espessa  capa  de  cotó  i  sortien
projectades milions de gotes cristal·lines que queien sobre el terra. De cop i volta,
vaig sentir la porta. Era la mare. Tornava del carrer tota xopa. Em va comentar que
devia acompanyar-la a l’hospital a veure algú. No entenia res, però vaig accedir.

Durant  el  trajecte en cotxe,  em va explicar  que ta  mare l’havia trucat,  i  li  havia
confessat que estaves molt malalta, deprimida i necessitaves companyia. Em vaig
quedar astorat. Sabia que estaves malalta, però no tant. Mai hauria imaginat que
arribaries  fins  aquest  punt.  Vam  arribar  a  l’hospital.  Segona  planta,  segona
habitació. Nerviosisme, era l’única cosa que sentia en aquell moment. No sabia com
estaries, portava mesos sense veure’t.

Vam travessar la porta. Allà estaves. En una habitació insípida, grisa, molt diferent a
tu.  El  teu fràgil  cos reposava sobre el  llit.  Estaves molt  canviada,  gairebé no et
reconeixia.  El  que havia  estat  el  teu  encantador  rostre,  ara  era  un sac d’ossos
marcats, una cara pàl·lida que no tenia res a veure amb la carona dolça que jo veia
cada matí per la finestra. Del teu braç sortien infinites vies que anaven a parar a una
màquina molt  estranya.  Sincerament,  eres la  meva millor  amiga...  potser  alguna
cosa més… però feies llàstima.

Em vaig apropar al teu llit. Sense fer sorol, em vaig asseure a la teva vora. De la
teva boca va sortir  un feble somriure. Estaves molt dèbil.  Malgrat això, parlàrem
durant hores. Em vas explicar totes les anècdotes de l’hospital i de les infermeres.
Per un moment, vaig oblidar la teva malaltia, i la por de no saber si tornaries a casa.
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Sense rumiar-ho, vaig agafar la teva demacrada mà i et vaig fer un petó als llavis.
Em vas correspondre de la mateixa manera.
Aquell va ser el moment màgic en què vaig saber que les coses s’arreglarien i que la
teva malaltia passaria a formar part del passat ...i així va ser.

Després d’unes setmanes,  es  va  percebre  una notable  millora en tu.  T’anava a
veure a l’hospital cada dia. M’emportava els apunts i el portàtil i passava amb tu
totes les tardes. Segona planta, segona habitació, travessar aquella porta metàl·lica
va passar a formar part de la meva rutina. Com que encara et costava molt menjar,
sovint era jo qui t’apropava la forquilla, inventant jocs estúpids amb l’únic objectiu
que obrissis la boca. I  entre jocs, tardes d’estudi,  petons i  llargues converses al
capvespre, vas començar a agafar pes. Setmana, darrere setmana.

No oblidaré mai el teu coratge, la manera com vas treure les forces, la teva forma
d’afrontar la vida, sempre amb els braços oberts. Després d’uns mesos, vas sortir de
l’hospital.  De mica en mica, vas anar recuperant el  teu bon humor i  el  pes que
havies perdut. Vas tornar a la teva vida normal i a formar part de la meva.

De vegades em poso a rumiar i penso que el que vaig fer per a tu, no ho havia fet
per ningú més, i  que, encara que vas ser tu la que vas desempallegar-te de la
malaltia,  em reconforta  saber  que  jo  vaig  estar  al  teu  costat  i  vaig  ajudar-te  a
superar-ho. És una cosa que mai oblidaré.

Anna Micó

PARFAIT

Ja deuen haver passat uns 20 anys, però me’n recordo perfectament. Va ser l’estiu
del 1993. Devia tenir uns 14 anys. Jo era una noia com qualsevol altra, m’agradava
anar de compres, quedar amb les amigues… Estava fascinada per un món, el món
dels cavalls.  Muntava des dels 6 anys.  No sé d’on em va venir aquesta passió,
només sé que era el que més m’agradava.

Aquell  estiu  va començar tot.  Em vaig canviar d’hípica.  Vaig passar de la  típica
hípica municipal i barata a una de privada. Recordo perfectament el meu primer dia
allà. Em va portar la meva mare amb cotxe. Vam aparcar i vam fer el camí que ens
quedava a peu. Era un caminet de terra, envoltat d’una verdosa i espessa vegetació.
Vam trigar  uns 10 minuts en arribar.  L’entrada era espectacular.  Un arc d’uns 5
metres d’alçada, guarnit amb sanefes de colors, cobria l’entrada. Vam passar per
sota i la meva mare, com si fes el recorregut cada dia, em va portar fins a l’oficina.
Abans d’entrar-hi, em va dir que m’esperés a fora.
Vaig passar l’estona observant l’hípica. Era preciosa. Tenia unes 4 pistes i milers de
quadres.  Tota  l’hípica  estava  envoltada  per  camps  de  gespa  i  algun  que  altre
bosquet.
La meva mare va interrompre els meus pensaments quan va sortir de l’oficina, i em
va dir que la seguís. Em va portar per una mena de carrerons, tots envoltats per
cavalls. Em va sorprendre la quantitat de gent que hi havia. De cop, la meva mare
es va parar en sec, davant d’una quadra. Se’m va quedar mirant i em va dir que hi
entrés. Així ho vaig fer. Vaig entrar i em vaig quedar parada, un cavall blanc em
mirava des d’un racó de la quadra. Vaig mirar el cavall i després a la meva mare.
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Ella va somriure, i em va assenyalar el cavall amb el cap. No m’ho podia creure,
tenia un cavall, un cavall propi.

Al cap de 10 minuts ja l’havia preparat i el tenia llest per muntar. Una monitora d’allà
em  va  portar  fins  a  una  pista  i,  sense  pensar-m’ho  hi  vaig  pujar.  Primer  vam
començar anant al pas, després al trot i per acabar al galop. El primer tram al galop
va ser increïble. Vaig tenir la sensació que tothom se n’anava i ens quedàvem els
dos sols. Va ser màgic. Vaig pensar que podríem provar algun salt, i això vam fer. Va
ser encara millor, va ser perfecte. D’aquí ve el seu nom: Parfait, perfecte en francès.

Cada setmana notava com milloràvem més. Estava realment enamorada d’aquell
cavall. Quan el muntava, sentia que entràvem en un altre món. Vaig decidir que no
volia fer doma, i vam passar a fer salt. Vam fer alguna competició social. Totes les
vam guanyar.  Això  va  fer  que  molta  gent  es  fixés  en  nosaltres.  També,  em va
intentar comprar el Parfait, però jo tenia clar que mai el perdria.

Un dia, la directora de l’hípica em va dir que volia parlar amb mi. Vam quedar al seu
despatx. Vaig entrar i em vaig acomodar. Se la veia contenta. Va començar a parlar
ella. Recordo perfectament què em va dir. M’havien seleccionat per participar en un
concurs d’hípica internacional, que es feia en aquella mateixa hípica. Sense pensar-
m’ho, vaig acceptar. Em va explicar que el concurs era d’aquí a un mes. Em va dir
que era una competició molt important, i que entrenés molt bé i molt dur.

Finalment,  va arribar el  dia del concurs. Havia estat entrenant molt seriosament.
Estava  nerviosa.  Com  que  competia  de  les  últimes,  vaig  preparar  el  Parfait  i,
després, vaig anar a veure com ho feien les altres. Totes ho feien molt bé, cosa que
em feia posar encara més nerviosa. Uns 20 minuts abans de competir, vaig anar a
escalfar. Tenia molt bones sensacions, fet que em va tranquil·litzar.
Va sonar el meu nom pels altaveus, havia arribat el moment. Vaig sortir a la pista.
Notava tots i cada un dels aplaudiments de la grada. Em vaig concentrar i em vaig
posar a trotar. Va sonar la campaneta, això indicava que havia de començar. En fer
el  primer salt,  vaig tenir  aquella sensació de transportar-me a un altre món.  Els
primers salts em van semblar fàcils. Sense adonar-me’n, només em quedava un
salt. Vam anar al galop amb decisió. Quan vam començar el salt, alguna cosa no va
anar bé. Vaig notar com si caigués al buit. Ho veia tot borrós. Al cap de 10 segons
que el meu cos toqués el terra, em vaig quedar inconscient.

No sé quantes hores van passar fins que em vaig despertar a l’hospital.  Estava
estirada en un llit. Em vaig incorporar i  vaig mirar el meu voltant. Vaig veure els
meus pares asseguts en unes cadires. Se’ls veia tristos i em vaig preocupar. No
recordava molt bé què havia passat… Estava muntant al Parfait i havia caigut.
En  aquell  moment  vaig  reaccionar.  On  era  el  Parfait?  Estava  bé?  Els  hi  vaig
preguntar als meus pares. Ells es van mirar preocupats. Va ser el meu pare qui va
parlar. Em va explicar que, en el salt,  el Parfait  s’havia trencat 2 potes i que no
havien pogut fer res. No va fer falta que m’ho digués, jo sola ho vaig deduir. L’havien
sacrificat.  Vaig  notar  com milions  de llàgrimes em recorrien  les  galtes.  No volia
parlar amb ningú, només volia tornar enrere i canviar el que havia passat.

Vaig estar molts dies deprimida. Notava que la meva vida sense ell no tenia sentit.
Vaig  deixar  l’hípica.  No  podia  suportar  estar  envoltada  de  cavalls  que  em
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recordessin a Parfait.
Amb el temps ho he anat superant, però jo sé que seré incapaç d'oblidar-lo.

Marta Inocencio

2n ESO: Tramuntana i Migjorn

Rompe el silencio

Me hace daño. Siempre me hace daño, tengo al opresor detrás, no me deja respirar.
Me persigue con movimientos  bruscos.  Bruscos,  porque camina rápido.  Camina
rápido  para  amenazarme,  y  entonces,  corro.  Corro  para  huir  del  agresor.  Sigo
intentándolo, no bajo la velocidad, él sigue detrás siguiendo mis pasos, hasta que
tropiezo. Luego, me siento en las escaleras, observo la herida, y me veo bien. Todo
porque llegué a tiempo. Dañada, pero llegué al fin y al cabo. Mis brazos y piernas
siempre están llenos de moratones. Mi corazón de cicatrices y mis labios cerrados.
Malditos labios, siempre tan cortados de morderlos y no decir nada. Por el miedo y
el dolor. Y tiemblo cada vez que se acerca a mí, me susurra al oído y me pide que
me deje llevar. Entonces, respiro hondo, confío en mí misma y cojo fuerzas. Fuerzas
porque soy valiente, más de lo que creo.
Sin darme cuenta me coge con rabia del brazo y me presiona para ir a la cama, y
ahí, me derrumbo, me autolesiono y tropiezo otra vez.
¡Gorda, eres una llorica!- me dice él.
Entonces, me paro a pensar, esta vez no voy a hundirme, no voy a llorar. Soy fuerte,
muy fuerte, no voy a permitir que me derrumbe.
¡Gorda adelgaza!
¡Cállate!-digo yo, compulsivamente.
Arruga la cara, coge una zapatilla y me pega una y otra vez, consigo escaparme y
rápidamente, me dirijo al baño. Me miro en el espejo y me reflejo en él.
No me reconozco,  no  soy la  de  antes,  mi  cara  está  llena de heridas,  mis  ojos
reflejan mi tristeza y mi ropa está llena de rasguños y arañazos. Quiero ser la de
antes,  ser  feliz  y  no  tener  que correr  para  salvarme.  Me siento  en la  taza,  me
tranquilizo y me limpio la cara.
Inspiro y expiro. Me murmuro a mí misma: “Todos merecemos a alguien que nos
quiera y dé la vida por nosotras” “Soy capaz y cualquier voz en mi mente que diga lo
contrario, es la voz del enemigo y debo ignorarla”.
Ya nadie ni nada puede pararme, así que salgo del lavabo, acelero ágil hacia la
puerta de entrada, la abro, y huyo de ese maldito lugar.
Me  siento  en  la  escalera,  ahora,  la  herida  es  más  pequeña.  Me  la  imagino
insignificante porque he aprendido a curarla con mi propia medicina, he aprendido a
quererme y a no querer.
Cojo mi spray de pintura del bolso, lo agito con fuerzas y en esa blanca pared del
rellano empiezo a escribir. Escribo esa palabra que me cuesta expresar y que llevo
demasiado tiempo conteniendo. Presiono el botón y empiezo a dibujar las letras.
Por fin, veo reflejado en la pared ese NO que llevo esperando hace tiempo.

Paula Collelldemont

Acantilado
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Frente al  abismo, frente a la muerte,  frente a una decisión.  La brisa marina me
levanta el pelo, tengo los pelos de punta, la piel de gallina. No es porque tenga frío,
sino porque tengo miedo. Estoy a unos milímetros de caer en las rocas, y poder
olvidarlo todo.

Pero si decido tirarme nunca sabré si formaré una familia, o si me graduaré, o si
encontraré  al  fin,  a  alguien  que me quiera  de  verdad.  Aunque  mis  padres,  mis
amigos, mis hermanos, él…
Nunca me perdonarían. Sin embargo, no sé si merece la pena seguir viviendo así.
Sé que muchas personas me dicen que no haga caso a los comentarios de los
demás, que no me tiene que importar lo que digan de mí, pero no empatizan lo
bastante conmigo como para saber lo que sufro.

La gente que se ríe de mí para hacerme daño, se creen que miento para hacerme la
interesante, los que me odian y hablan mal de mí a mis espaldas, por sacar buenas
notas, la gente que me rompe el corazón una y otra vez….

Mi felicidad se ha ido consumiendo poco a poco, y mi tristeza ha aumentado como
un virus que se extiende por todo mi cuerpo y me agota. Mi vida no es la que me
merezco. Con lo mucho que he trabajado, lo mucho que me he esforzado para
caerle bien a la gente, las muchas veces que he fingido que me gustaba una cosa, o
que estaba bien.

Quedan pocas cosas por las que seguir levantándose cada día, y seguir yendo al
colegio, seguir andando hacia el infierno, a una cárcel donde los sentimientos de
uno mismo deberían ser suyos, y de nadie más. Todo pasa por abrir tu corazón, en
ese momento te conviertes en una diana. Cuánto más expreses, cuánto más digas,
cuánto más sientas…, más fácil es tirar el dardo que te dará en el punto central,
delicado y doloroso.

Abro los brazos, sé que estoy preparada. Ya he sufrido lo suficiente como para ver
la ignorancia de este mundo, guerras, desigualdad, violencia…
Cosas que definen a la humanidad de hoy en día, un mundo tan consumido que es
inamovible.

Un último paso hacia el destino, siento como el viento choca contra mi cara, las
lágrimas inundan mis ojos, dibujo una sonrisa en mi cara y recuerdo los mejores
momentos  de  mi  vida;  mi  primer  amor,  mis  cumpleaños,  el  nacimiento  de  mi
hermana pequeña, las tardes con mis amigos, cuando vi  mi película favorita por
primera vez… Todas esas imágenes aparecen en mi mente y me llenan de alegría.
Es como si todo pasara a cámara lenta. Cierro los ojos, el último suspiro:

- Ubuntu

Rita Arenas

3r ESO: Cerç i Llebeig

[INSEREIX TÍTOL]

Avui és dijous, un trist i fred matí de dijous...
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JA, JA, JA. Us esperàveu una història poètica i plena de metàfores? Doncs, no.
Estic fent català, quan em tocaria fer jocs de llengües. Em diuen que escrigui. He
d’entregar els jocs florals la setmana que ve. Cada any temo aquest moment. Quin
pal! Arriben aquests dies de temps lliure per escriure i any rere any em passa el
mateix: no sé què escriure. Què faig? Escric una història fantàstica sobre dinosaures
i viatges en el temps? Escric un relat curt en què dos enamorats viuen les seves
aventures i desventures? O em deixo emportar per la inspiració i...?

Un  moment.  No  tinc  inspiració.  Mai  m’arriba  aquesta  suposada  inspiració  que
tothom va buscant pels racons més insospitats. Què és la inspiració? Es menja?
Hauria d’haver nascut amb aquest do? Tota la classe crida desesperada que no sap
què fer, que no té inspiració. Com he dit abans, jo tampoc en tinc. Ni m’esforço en
buscar-la a la paperera, darrere la pissarra o dins els diccionaris. Si en tingués, no
estaria  escrivint  això.  O  potser  sí?  Potser  escric  això  perquè  m’ha  “arribat”  la
inspiració. Quina paradoxa.

Miro el rellotge i queda un quart d’hora de classe. Ara hi ha un silenci sepulcral que
em fa por trencar amb el soroll de les tecles del meu ordinador, que sembla que avui
s’hagin posat d’acord en no plasmar-se a la pantalla fàcilment. La professora es va
passejant per la classe i s’atura al meu costat. Em pregunta què tal ho porto, això de
l’escrit.  No sé que respondre.  Sincerament,  em fa  vergonya ensenyar-li  aquesta
cosa que ni tan sols té el dret d’anomenar-se escrit. No sé si la presentaré.

Ja és l’hora. Plego l’ordinador i em dic que continuaré a casa, però la meva veu
interior em xiuxiueja que en el fons sé que no serà així.

Només queda un dia per entregar-lo i l’únic que he fet ha sigut queixar-me i plasmar
els meus pensaments. Hauria d’intentar escriure alguna cosa bona o acceptable.
Let’s go!

DESPERTA
Avui és dijous, un trist i fred matí de dijous. Estic a la meva habitació, asseguda al
costat de la finestra, veient la caiguda de les poques i fines gotes que s’enganxen
als vidres dels edificis veïns. Aquest matí no hi ha classe. Igualment, m’he aixecat
d’hora. El despertador marca les set i tretze minuts.
… (Perdoneu-me. He de fer una pausa per a pensar).
No hi ha ningú al carrer. Només dos cotxes, un en cada direcció. S’ignoren. Surt una
àvia d’un portal. Es corda la jaqueta i desplega un paraigua mig trencat. Segueixo el
seu recorregut amb els ulls fins que la perdo de vista. Veig aparèixer un gos. Va
acompanyat del seu amo, que s’ajup a recollir el rastre d’excrements que va deixant.

M’estic avorrint. Vaig al menjador sense fer soroll. Ho he aconseguit. Tot és fosc,
encara. Engego la tele,  i  immediatament li  trec el  volum. Vull  mantenir l’estat de
silenci. No fan res interessant. Agafo l’ordinador i em connecto a NETFLIX. Em poso
els cascos i començo un capítol rere un altre.

Són les nou i encara no s’ha llevat ningú. Torno a mirar per la finestra i el carrer és
buit. Sembla que tothom s’hagi esfumat. Torno a l’habitació i ma germana encara
dorm com un tronc. Començo a tenir gana i vaig a la cuina. Obro la nevera. Gairebé
és buida. Obro l’armari de les galetes. Tampoc hi ha res que em vingui de gust.
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Ja  porto  mitja  hora  mirant  el  mòbil  i  no  hi  ha  novetats  de  res.  Ni  instagram ni
whatsapp. És com si tothom hagués desaparegut.

Són les dotze. Per què no es lleven? No entenc res. L’única vida que he vist avui
han sigut dues persones i  un gos,  però em començo a plantejar  si  potser  eren
imaginacions. Començo a muntar-me històries i paranoies. Decideixo trucar al 112.
Ningú respon. És molt estrany.

Estic cansada i decideixo endormiscar-me una estona. Em pesen les parpelles. Vaig
aclucant els ulls lentament i noto com m’envaeix la foscor. Entro en un son profund...

Marina Tutusaus

ENCERRADA

Hoy entro en la cárcel. Ha venido a recogerme mi hija mayor. Estoy en su coche. No
sé cuántos años tiene ella. Tendría que ponerme a restar, pero, por la apariencia,
unos cuarenta y tantos. Dice que las vistas de ese lugar son preciosas. Se ve toda
Barcelona. Me extraña que lo describa así, siendo un sitio donde encierran a los
delincuentes.

Estoy  enfadada.  No  merezco  esto.  Soy  realmente  inocente.  Necesitaría  una
explicación. ¿Qué he hecho? Llueve. Todo es gris: la carretera, el cielo, la ciudad y
el mar también. Las gotas caen sobre el parabrisas. Las nubes sueltan lo que tienen
dentro. Me gustaría ser ellas.

Aparca el coche. Coge mi equipaje. Veo un inmenso muro de ladrillos. Subimos por
una rampa, mi pequeña me ayuda. Tengo el brazo enyesado. Y no puedo cogerme
de  la  barandilla.  Entramos  en  mi  nuevo  hogar,  supongo  para  el  resto  de  mi
existencia.  La  vida  es  única.  Y  ahora  que  me  queda  poca,  la  estoy
desaprovechando.

Me despido de María.  Se va hacia su casa.  Libre. Escuchar esa palabra en mi
interior, me destruye. Me consume. Ahora sí. Tengo que ser valiente. Un hombre me
guía hasta la celda. Abre mi maleta. Comprueba que todo está en orden. Remueve
mi  ropa.  Y las  fotos  de mis  hijos.  ¿Desde cuando una persona se  cree con el
derecho a invadir la privacidad?

A mi lado, hay una segunda cama. Unas fotos colgadas en la pared. Me dice que se
llama  Sagrario.  Y  que  nos  llevemos  bien.  He  visto  que  la  habitación  tiene  un
pequeño lavabo y una simple ducha. Mis hijos deben haber pagado una fortuna para
que pueda asearme con dignidad. Por fin, el señor se va. Me siento en el retrete. Y
me echo a llorar.

Estoy desorientada. Mareada. Me lavo la cara y revitalizo. Salgo de la habitación y
me dirijo al comedor. Decenas de personas deambulan con la mirada perdida hacia
ninguna parte. Este sitio no es un castigo para aprender a ser mejor persona, al
contrario,  aquí  empeoras. Si  consigues cumplir  tu  condena, cuando sales, estás
muerto. No tienes nada que hacer. Eres un cuadro al que nadie mira.
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Ahora toca ir a la sala comunitaria. Una señora muy bien peinada dice: “¿A qué hora
pasa

el  tren?”.  Y la otra contesta: “Mañana es viernes.”  Mientras la tercera grita “¿Te
quieres callar?”. Al cabo de un par de minutos la misma dice “¿A qué hora pasa el
tren?”. Y la otra de antes contesta: “Mañana es viernes.” Hasta que la tercera grita
“¿Te quieres callar?”. De este monólogo de besugos, sales mucho menos cuerdo de
lo que entraste. Acabas siendo, una radio que nadie escucha.

Todo se repite una y otra vez. El olor a muerte está presente por los pasillos. El
tiempo pasa lento. Y las horas no avanzan. Esto no es felicidad. Es estar rodeado
de pesadillas. Hasta que llega mi primera noche aquí. Entre rejas. No puedo dormir.
Mi cabeza no puede descansar, está atenta porque no se fía de nada ni de nadie.
Entonces pienso… “No sé lo  que es peor,  rodeada de estúpidos ancianos o de
criminales. Encerrada, de todas formas.”

Vicenta Rodríguez Giménez, Residencia Los Gladiolos.

Bruna Calabuig

4t ESO: Garbí i Gregal

L’ARC I LA FLETXA

L’arc li diu a la fletxa en acomiadar-la:
la teva llibertat és la meva.

I és que la fletxa és lliure quan l’arc la deixa anar.
I l’arc és lliure quan la fletxa ja no està.

La llibertat de totes les persones es comparteix,
no es limita, sobrepassa o destrueix.

Si tu vols tenir llibertat,
totes les altres persones l’han d’haver abastat.

Perquè les llibertats de les persones no se superposen,
sinó que conviuen juntes i alhora.

Però en aquest món hi ha gent que no la pot utilitzar,
i necessiten algú que els ajudi a volar.

Perquè cap arc ni cap fletxa és alliberat,
sense l’ajuda d’un arquer que hagi disparat.

Perquè en aquest món falten més persones amb un arc a les mans,
capaces de disparar quan els altres per si sols no es poden deixar anar.

Però s’ha de vigilar,
ja que a vegades per aconseguir autonomia els altres ho poden pagar.

Ja que depenent d’on l’arquer dirigeixi l’arc
per permetre que l’arc i la fletxa gaudeixin de llibertat,
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la d’un altre es pot haver acabat.

Per això té un paper molt important qui subjecta l’arc i tria el blanc.
Perquè si aquest abusa de la seva llibertat i responsabilitat,

tots els altres ho poden acabar pagant molt car.

Laia Pagès
Conejos con patines

En mis sueños
los gigantes son hormigas,
las hormigas son gigantes
y las mariposas dirigen
manadas de elefantes.

Los monos nunca ríen,
las hienas siempre lloran
y los temibles cocodrilos
a sus presas perdón imploran.

Los leones desmelenados
se esconden entre arbustos
y las serpientes a dos patas
son los únicos seres justos.

Las ballenas y los delfines
sobre árboles descansan
y juegan con los ratones
que por los dulces cielos danzan.

En mis sueños
no hay tiempo para mentiras
ni lugar para cañones
y no se venden a los ricos
disfraces de camaleones.

Sigue mi consejo,
no dudes en soñar
ni de los conejos con patines
se van a poder burlar.

Júlia Garcia

RECUERDOS
Aún recuerdo ese instante
en que te acercaste a mí,
una chica protegida
por una fachada de dureza,
y tú, ignorando mi timidez
y mi falso desinterés,
te empeñaste en sacarme mil y una sonrisas

47



Aún recuerdo cómo me sentía a tu lado:
protegida, querida, y libre, muy libre.

Contigo la palabra “imposible”
perdió todo su significado.

Aún recuerdo nuestro primer beso.
Horroroso, por cierto.
Pero que guardo en mi memoria
como ese instante en el que supe
que lo nuestro
iba para largo.

Aún recuerdo esos viernes
en los que compartíamos
nuestras pocas ganas de salir,
aquellos en los que nos podíamos pasar horas,
y horas,
y horas,
riendo por cualquier tontería.

Joder, qué viernes más bonitos.

Aún recuerdo esos planes que hacíamos
que se basaban en caminar,
sin rumbo,
y acabar perdidos
en lugares
completamente desconocidos.

Aún recuerdo esas cálidas noches de verano,
en las que dormir no era una necesidad
y dejábamos que el reloj
corriese hasta marcar las tantas,
mientras nosotros
soñábamos despiertos
en el futuro
que nos esperaba juntos.

Aún recuerdo la revolución
que supuso en mí tu llegada
y lo mucho que me dolió tu partida.

Y te extraño,
seguramente mucho más de lo que crees.
Sobre todo en esos domingos grises,
de película y manta,
en los que echo en falta
tus manos acariciando lentamente mi espalda
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y tu respiración profunda y pausada en mi oreja.

También extraño esos silencios
en los cuales de vez en cuando
sonaba de fondo
aquella playlist que hicimos.
Esos silencios en los cuales
sin abrir la boca
nos decíamos todo.

Me preguntan si aún pienso en tí,
y mi respuesta es siempre la misma:
- No, eso ya es agua pasada.
Qué ilusos aquellos que me creen
cuando en realidad
no me creo ni yo.

Lo peor de todo
es que aunque haya escrito todo esto,
no voy a evitar que hagamos ver
que tú no eres la persona que más me conoce,
ni la persona a la que más quise.

Me conformo
con ese sentimiento de vacío
que lleno
con lo poco que me queda de tí:

recuerdos

Juana Sánchez
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ADULTS

SENSE TÍTOL

Era una mañana fría de diciembre cuando Gregori  se despertó,  como en él  era
habitual,  alrededor de las doce, después de una larga y ardua noche de vicio y
perversión rodeado de su círculo más íntimo de amistades y frecuentando los antros
y tugurios más canallas de todo Petrogrado.
No  obstante,  y  aunque  tan  sólo  hacía  dos  horas  que  se  había  acostado,  se
incorporó y se preparó un ligero desayuno a base de Vodka, pepinillos y tostadas
con caviar.
¡Hoy debía ser un gran día!, y había mucho que hacer. Por fin iba a conocer a la
hermosísima sobrina de los zares, y flamante esposa del príncipe Félix Yusupov, la
princesa Irina Alexandrovna.

Recordaba la extrañeza que le causó recibir el telegrama invitándolo el día 16 del
presente mes a la fiesta que el feliz matrimonio celebraba en honor a la princesa por
su regreso de Crimea.  Conocía perfectamente, la animadversión que el  príncipe
sentía por él, pero ello no debía ser un impedimento para conocer a su mujer de la
que decían no había belleza igual en todo el imperio.
Además  no  consideraba  a  Félix  entre  sus  numerosos  y  peligrosos  enemigos
dispuestos a acabar con él por su supuesta influencia en las decisiones políticas de
los zares. ¡Si ni si quiera le gustaba la política! Y aún menos la entendía, aunque
reconocía que si  se lo  propusiera podría  ejercer  todo su poder  para declinar  la
balanza a un lado u otro en lo referente a los asuntos de Estado. No era gratuito que
los zares le nombraran en su intimidad como “Nuestro Amigo”, ya que hacía una
década desde que llegó a palacio y aún era el  único que podía aliviar  la grave
enfermedad hemofílica del príncipe heredero Alejo Nikoláievich Romanov. De esta
manera se ganó el favor de Sus Altezas Nicolás II y Alejandra Fiódorovna, sobretodo
el de la zarina, y con ello el odio de todas aquellas personas que vieron amenazada
su privilegiada posición.

A  pesar  de  todo,  entendía  que  su  presencia  en  la  corte  provocara  ciertas
suspicacias  entre  todos  los  estamentos  sociales  ya  que  no  era  normal  que  un
campesino medio analfabeto como él, ocupara un lugar tan destacado junto a los
jóvenes emperadores.
Pero  no  era  esta  su  intención,  tan  sólo  ambicionaba  llevar  una  vida  disoluta  y
licenciosa como la mayoría de la alta pero frívola sociedad de San Petersburgo, tan
alejada de la cruda realidad social de la nación.

Ya soñaba con este estilo de vida llena de mujeres, dinero y alcohol cuando, en
extrañas circunstancias, tuvo que huir de su pueblo natal en Siberia, abandonando a
su  mujer  y  sus  hijos,  y  dedicándose  a  peregrinar  recorriendo  los  caminos,  las
poblaciones y los numerosos monasterios de la región.

Fue en esta  época donde conoció  a  algunos miembros de la  secta  Jlisti  cuyos
principios  morales  y  éticos  se  adecuaban  como un  traje  hecho  a  medida  a  su
filosofía de vida.  Pecar para luego arrepentirse y así  ser perdonado es como él
definiría el pensamiento de la secta y el suyo propio. Además, fue en esta etapa de
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su  vida  donde  adquirió  todo  tipo  de  conocimientos  sobre  hierbas  y  plantas
medicinales, curaciones, pócimas que tan útiles les serían un futuro.
Poco a poco se fue cimentando la  fama del  monje vagabundo rodeado de una
aureola de misterio, misticismo y curaciones milagrosas que no tardó en despertar la
curiosidad de los emperadores. Y es así como llegó a palacio, como un campesino
santo destinado a curar la terrible enfermedad del heredero al trono.

Gregori aprovechó la publicidad gratuita que le proporcionaban los zares, para crear
su propio “círculo” de amistades, sobre todo de mujeres de la alta sociedad, que
acudían a él en busca de consejo y remedios contra sus males y así ganar una
sustancial suma de dinero que con la misma facilidad dilapidaba en la continuas
borracheras.

Pero eso no importaba, había llegado a lo más alto y hoy conocería a la dama más
hermosa de la Rusia imperial. ¿Sería ella una nueva miembro de su “círculo”?
Probablemente sí, pocas mujeres se resistirían a su mirada penetrante e hipnótica y
porque no decirlo a lo que no es su mirada también. Así que empezó a vestirse para
la ocasión con una camisa azul claro con flores de aciano bordadas y luego decidió
que  se  echaría  una  siesta  mientras  llegaba  el  carruaje  que  le  debería  venir  a
recoger.

En ese mismo instante, en el palacio Yusupov, todo estaba preparado para recibir al
monje loco, aunque la princesa seguía en Crimea, el plan seguía con lo dispuesto.
El salón estaba listo como lo estaba el veneno en las copas de vino y en las pastas
dulces que servirían de aperitivo. Tan sólo quedaba ir a recoger al enemigo de Rusia
a su apartamento.

Fue  el  mismísimo  Félix  Yusupov  que  se  encargó  de  esta  tarea.  Se  dirigió  en
automóvil  a  la  dirección  convenida  y  subió  por  las  escaleras  para  recoger  y
acompañar al campesino hasta su palacio donde en teoría debería conocer a su
esposa.
Al verlo se fijó en la blusa que llevaba y pensó en lo llamativa e inadecuada que
resultaba para  la  ocasión  y  mientras  se  dirigían  a su  palacio  le  explicó  que su
esposa en esos momentos estaba recibiendo una visita inesperada y que en cuanto
finalizará acudiría  ipso facto a la estancia que habían preparado para tan especial
ocasión.

Le resultó extraño haber mantenido la calma durante el trayecto ya que él no era
ningún asesino profesional y también que el monje no sospechara nada.
Cuando  llegaron  a  la  mansión,  lo  condujeron  al  salón  en  el  sótano  donde  se
celebraba la reunión y allí es donde le esperaban los demás comensales entre los
que destacaría el miembro de la Duma Purishkievich, el doctor Lazavert, el Gran
Duque Dimitri Pavlovich y el teniente Sujotin entre otros.
Bebió con avidez el exquisito vino pero no quiso probar en un principio las pastas,
aunque más adelante sin ningún motivo aparente las devoró, quizás sabía que le
estaban envenenando y quería demostrar que no tenía ningún efecto sobre él.

Así pasaron dos horas, y no había ningún indicio de envenenamiento. ¡Cómo era
posible! Si había cianuro potásico para matar a un regimiento. Había que buscar un
plan alternativo. Los demás comensales, se excusaron dejando solos a Félix y a la
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victima manteniendo una animada conversación. Ese instante es cuando aprovechó
para disparar a bocajarro al incrédulo curandero.

Una vez realizada la gesta, el príncipe subió a la planta principal para explicar a sus
cómplices  la  buena  nueva.  ¡El  enemigo  de  la  Patria  había  muerto!  ,  Se  sentía
verdaderamente como un héroe salvador.

Retornaron a la estancia, movieron el cuerpo para que no manchara de sangre la
piel  de un enorme oso polar que hacía de alfombra y le tomaron el  pulso para
asegurarse del fallecimiento. En seguida, se dieron cuenta de que todavía no estaba
muerto, es más , el corpulento cuerpo se abalanzó hacia su asesino con una fuerza
descomunal, mirada diabólica y gritando ¡Félix, Félix, Félix…!

El príncipe forcejeo y se escapó como pudo subiendo velozmente por las escaleras
perseguido por el moribundo que intentaba escaparse por el patio. Y cuando estaba
a punto de conseguirlo, el parlamentario Purishkievich le disparó tres veces por la
espalda. Pero no fue hasta el tercer disparo, que le dio en la cabeza, que logró
abatirlo cayendo de bruces en la nieve.

Al día siguiente el rumor corrió como la pólvora por todo Petrogrado.

¡Rasputín había muerto!

Nota:
Al tercer día de su desaparición, apareció su cuerpo magullado en el río Neva. El
informe de la policía decía así:

“Temprano, la mañana del 19 de diciembre encontraron un cadáver flotando en el
Neva, cerca del puente Gran Petrovickey. Había salido a flote y ofrecía un aspecto
tremebundo. Las manos que bajo el agua habían atado forcejeando para desatarse
estaban  levantadas.  Era  evidente  que  aquel  hombre,  tan  imponente  que  en  el
automóvil  todavía respiraba, había fingido su muerte con la esperanza de poder
liberarse de sus ataduras en el agua. Pero su fuerza sobrehumana le había fallado”.

Josep Mª Rigat Sanz pare del José Mª Rigat Clemente, alumne de les girafes de P5

EL TEU NOM

Passarà aquesta terra, passaran els mars
però el teu nom quedarà per sempre
en una nit bella entre les belles,
aquella en què sense estels
brilla al cel la seva lluna.

El teu nom llueix a la celeste regió
on els núvols es gronxen com a camps
de cotó.
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En els camps daurats sota el verd mantell
i de la rosada, el teu nom és pura llum
de rosada aurora, de tarongers i gessamins
i el teu nom ve a la teva ment
amb llum cremant, recordant-me
les teves manetes suaus que tenen el color
de les flors.

El teu nom és la música de la brisa
El teu nom és la suau finor de les fulles
El teu nom és el perfum dels camins
la mirada que descobreix el secret
beneït de l’amor.

I aquest amor és l’aire que respiro
il.lusió que atresoro, paraula que sospir
i llàgrimes que enterboleixen els ulls,
la llum que lenta desmaia
embolicada en el seu rosat vel
l’onada que mor a la platja.
Tot això és el teu nom i des de sempre
aquest nom el vaig saber veure als estels.
Flor del meu cor!

Alícia Argenté i Turell (àvia Míriam Palacios Gonzàlez P5)
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