
 



 
 
 

L’any 1989, Nacions Unides aprovava la Convenció dels Drets de la Infància, un 

recull de lleis d'obligat compliment per als països signants. Tot i això, sabem del 

cert que  a molts llocs del món no es compleixen tots.  
 

“L’INFANT TÉ DRET A a no ser discriminat per cap raó, a ser respectat, a  rebre atenció 

per a la seva alimentació, salut i educació; a mantenir contacte directe amb ambdós 

progenitors; a expressar la seva opinió: a cercar, rebre i difondre informacions i idees de 

tota classe, a tenir llibertat de pensament, de religió, d'associació i reunions; a no ser 

objecte d'ingerències en la seva vida privada, família i a no ser atacat en el seu honor, a 

ser protegit contra formes de maltractament. Els infants amb una diversitat funcional 

física o mental tenen dret a rebre atencions especials. És un dret dels infants que 

pertanyen a minories tenir la seva pròpia vida cultural, practicar la seva religió i emprar 

el seu idioma. L'infant té dret a l'esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i 

culturals; a ser protegits de l'explotació i abús sexual; a no ser sotmès a tortura, a penes 

o tractes cruels, inhumans o degradants.” 

  

Des de la Comissió dels Jocs Florals 2022 de l’escola, volem vetllar per tots 

aquests Drets dels Infants, tan indiscutiblement nostres. Any rere any, mitjançant 

aquest concurs literari, hem anat forjant el valor de les lletres i dels mots. I és 

precisament a través de la paraula, que ens animem a exercir la llibertat 

d’expressió i de pensament,  a alçar la nostra veu i a fer arribar la nostra opinió. 

Ara i aquí, ens encoratgem  a reflexionar, a desenvolupar totes les potencialitats, 

i entre elles la capacitat de crear, de pensar i de formar-nos com a persones.  QUI 

VULGUI TÉ LA PARAULA! 
 
 

 

FELIÇ  SANT  JORDI  2022 



 3 

Índex d’obres premiades 

 

Índex d’obres premiades .............................................................................................................. 3 

Premiats Jocs Florals 2022 ............................................................................................................ 4 

Parvulari ....................................................................................................................................... 9 

Cicle Inicial .................................................................................................................................. 18 

Cicle Mitjà ................................................................................................................................... 29 

Cicle Superior .............................................................................................................................. 38 

Primer Cicle d’ESO ...................................................................................................................... 50 

Segon Cicle d’ESO ....................................................................................................................... 64 

Adults .......................................................................................................................................... 71 



 4 

Premiats Jocs Florals 2022 

P3: Foques i Pingüins 

Oh no, les ales! 

L’escola d’animals 

P4: Esquirols i Llúdries 

Una festa sota el mar 

El rinoceront que es va fer mal 

P5: Girafes i Zebres 

Mironins...Miromiro 

Les aventures de les zebres amb lleons 

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis 

Futbolistes Kyan P., David F., David H., Mario C. i Martí V. 

La gran batalla. Edgar P., Carla S., Arnau H., Àlex R.i Isona P. 

La veterinària i els dos gossos. Vània A., Sàhara C., Laia C., Clara G., Anja R.  

Pokémon. Adrià F., Manel C., Amèlia A., Èric A. I Adrián S. 

El castell abandonat. Nàdia A., Alba E., Roger I, Emma M., Naira R.  

El Boku que es tirava pel balcó.  Aleix S., Conan C., Guim L., Nil E. 

Els grans amics. Martina C., Aina S., Júlia B., Max M., Andrés M. 

Els quatre amics. Clàudia C., Lucía E., Alessia G., Naia T.  

Nubelandia.  Damián A., Adrià A., Paco C., Marc L., Quim M. 

Saki el malo i l’onada. Èric A., Jorge E., Guerau G., Elba M. 

 

2n Primària: Orques i Dofins 

PREMIS 

Martito despistadito. Marçal M. i Max T. 

La família. Marc A., Ariadna F. i Marc L.  

Vacances a Nova Zelanda.Nil P i Diego V. 
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ACCÈSSITS 

Els super herois. Erik D. i Ona G.  

El petitet i l’Helena.  Anna K. i Miquel P.  

El Marc i el vampir.  Arlet P. i Èric P.  

La família. Lluna D. i Cèlia V. 

 

3r Primària: Cangurs i Coales 

PREMIS 

En Dracbot i els seus amics.  Max Vilalta. 

El drac que treia foc pel nas. Marc Sancho 

Dos robatoris en un dia. Pol Colinas. 

 

ACCÈSSITS 

Dos nens i una màquina del temps. Laia Fortes.  

Dos amics i un volcà de Charlye. Max Cuevas.  

La Núria i les nenes. Cristina Ticó. 

El diari de Victòria. Laia Mallor. 

4t Primària: Martinets i Bernats 

PREMIS 

L’enfrontament de Nadal. Albert Vidal 

Les aventures d’en Marcus i en Gràcius. Hèctor Vilà 

El binomi fantàstic. Lúa Martín. 

ACCÈSSITS 

Sóc rar.  Ivet Àlamo. 

Sempre hi haurà ajuda. Yanni Adib. 

El viatge al país de l’aurora boreal. Laia Farrerrons. 

El cap i el poll. Lucía Guerrero. 
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5è Primària: Xaloc i Mestral 

PREMIS 

A l’altre costat de la porta. Clàudia Escorza. 

A la recerca de l’avi. Miquel Argemí. 

El crit de la contaminació. Èric González. 

ACCÈSSITS 

Alakazam. Daniel Carrascón 

Quinze. Júlia García. 

 
 

6è Primària: Terral i Marinada 

PREMIS 

Darrera el vidre. June Zuazola.  

A través del vidre de la finestra. Bruna Borràs. 

Records. Lia Soler Cambronero. 

 

ACCÈSSITS 

Amunt. Berta Domenech. 

Veu de vidre. Jordi Canaleta.  

Sapere Aude. Noa Arnau 

L’aventura literària de la Clàudia .Aitana López 

El got de vidre. Sara Riera 

 

1r ESO: Llevant i Ponent 

PREMIS 

La mort de l’Arxiduc. Martí Batalla  

Sentiments sense escoltar. Aitana Garcia 

El mar. Clara Ticó 

ACCÈSSITS 
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En un moment només vaig veure foscor i dolor. Noa Cabeza. 

El recuerdo. Nailem N. López 

Fuego divino. Jerome León  

 

2n ESO: Migjorn i Tramuntana 

PREMIS 

Bloquejada. Irene Ortuño. 

A través de la finestra . Marc Pérez Felipe 

ACCÈSSITS 

Día y Noche. Mireia  Domenech. 

El tesoro. Olivia Alonso. 

Hasta que no te oiga. Julia Torre. 

Ejes Solares. Arnau Barella 

3r ESO: Cerç i Llebeig 

PREMIS 

Les conseqüències d’estimar. Jana Ginés. 

La paranoia. Joel Sussler. 

ACCÈSSITS 

L’esperit del partit. Andreu Izquierdo. 

Sin armarios en mi camino. Abel Cabús 

 

4t ESO: Garbí i Gregal 

PREMIS 

Los guixuts. Biel Thió. 

Amor, ¿el nuevo tabú? . Martina Suay. 

 

ACCÈSSITS 

El riguis de la meva habitació. Pau Marzuelo. 
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Adults 

PREMIS 

Gastar la vida.  Carlos Puig de Morales Fusté (Pare de Cristian Puig de Morales, 6è EPRI) 

Los Delirios. Fèlix Calleja ( Avi de la Paula (3r EPRI) i Mario Casado (1r EPRI) )  
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Parvulari 

Oh no, les ales! 

HI HAVIA UNA VEGADA UN DRAC QUE ES DEIA PEREQUERO. VA ANAR A 

UN EDIFICI A MIRAR UNA EXPOSICIÓ DE LA YAYOI KUSAMA.  

PERÒ, COM ELS DRACS SÓN ENORMES, NO VA PODER ENTRAR PER LA 

PORTA. ES VA POSAR A VOLAR FINS A DALT DE TOT DE L'EDIFICI 

PERQUÈ VOLIA ENTRAR PER LA XEMENEIA. PERÒ, "PATAPIM, PATAPAM, 

PATAPUM" EL DRAC VA CAURE AL TERRA DEL CARRER. ES VA FER MAL 

AL PEU I VA PERDRE LES ALES. ALESHORES VAN VENIR LA FADA DE LA 

PRIMAVERA I LA PATATA POTATO. VOLIEN AJUDAR AL DRAC, AIXÍ QUE 

ES VAN POSAR A BUSCAR LES SEVES ALES.  

AL FINAL LES VAN TROBAR AL BOSC, AL COSTAT DEL TIÓ.  

TAMBÉ EREN ENORMES COM EL DRAC. AIXÍ QUE LA FADA I LA PATATA 

VAN HAVER D'ANAR AMB METRO PER TORNAR LES ALES AL DRAC. 

LI VAN POSAR A L'ESQUENA I EL DRAC VA ESTAR MOLT CONTENT.  

VA MARXAR VOLANT A AMÈRICA PERQUÈ UNA DOCTORA LI HAVIA DE 

CURAR EL PEU. 

ALLÀ, EL DRAC VA ESCRIURE UNA CARTA A TOTS ELS SEUS AMICS: 

PATATES, FADES, UN ELEFANT, UN TIGRE, LES FOQUES, UN MONSTRE, 

UN LLEÓ, UN NINOT DE NEU, UN COCODRIL I EL RAYO MCQUEEN. 

ELS AMICS DEL DRAC, QUE ESTAVEN FENT LA FESTA DE CARNAVAL, VAN 

LLEGIR LA CARTA DEL DRAC.  

LA CARTA DEIA "ADÉU". AIXÍ QUE TOTS VAN RESPONDRE "ADÉU". 

I CONTE CONTAT, JA S'HA ACABAT. 

 
P3 Foques 
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L’escola d’animals 

HI HAVIA UNA VEGADA UNA ESCOLA D’ANIMALS MOLT GRAN QUE TENIA 

5 CLASSES.  

 

LA CLASSE DELS ANIMALS QUE NEDEN ERA COM UNA PEIXERA GEGANT, 

PLENA D’AIGUA I TOTA DE VIDRE. HI HAVIA CAVALLETS DE MAR, 

ESTRELLES DE MAR I PEIXOS DE COLORS. 

 

A LA CLASSE DELS ANIMALS QUE VOLEN HI HAVIA UN CEL ENORME PLE 

DE NÚVOLS I ALGUNS ARBRES. HI HAVIA TUCANS, ÀLIGUES I MUSSOLS. 

 

LA CLASSE DELS ANIMALS QUE S’ARROSSEGUEN TENIA UN TERRA PLE 

DE GESPA, PLANTES I FLORS, I HI HAVIA CARGOLS, CUCS I ERUGUES. 

 

A LA CLASSE DELS ANIMALS QUE SALTEN, EL TERRA TENIA GESPA, 

ARBRES I UN PETIT LLAC. HI HAVIA CANGURS, ESQUIROLS I GRANOTES. 

 

I, A LA CLASSE DELS ANIMALS QUE CAMINEN I CORREN I ES GRONXEN 

HI HAVIA ARBRES AMB LIANES I MICOS, ELEFANTS I GORIL·LES. 

 

UN DIA, A LA CLASSE DELS QUE NEDEN FEIA TANTA ESTONA QUE 

JUGAVEN A PICA-PARET QUE ES VA TRENCAR LA PORTA DE VIDRE I 

TOTA L’AIGUA VA SORTIR DISPARADA A LA CLASSE DEL COSTAT I LA 

CLASSE DELS QUE VOLEN VA QUEDAR INUNDADA. PER SORT, LA 

CLASSE DELS QUE VOLEN ERA MOLT GRAN I L’AIGUA NO ARRIBAVA FINS 

AL SOSTRE I ELS MUSSOLS, LES ÀLIGUES I ELS TUCANS VAN DECIDIR 

COMPARTIR LA CLASSE AMB ELS ANIMALS QUE NEDEN FINS QUE LA 

TINGUESSIN ARREGLADA. 

 

A L’HORA DE SORTIR AL PATI VAN VEURE QUE L’ARBRE QUE TENIEN AL 

PATI ESTAVA MOLT DIFERENT! LES FULLES EREN DE COLORS I HI HAVIA 

UNA CASETA PENJANT D’UNA BRANCA. DE DINS VA SORTIR UN BONIC 

OCELL DE COLORS AMB UNA BANYA D’UNICORN. 
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- PER QUÈ HAS VINGUT? -VAN PREGUNTAR ELS ANIMALS 
- HE PASSAT VOLANT PER AQUÍ I M’HA SEMBLAT UN BON LLOC 

PER FER LA MEVA CASA. ESPERO QUE US AGRADI COM HE 
DEIXAT EL VOSTRE ARBRE. EM PUC QUEDAR A VIURE AQUÍ? 

- SIIII -VAN DIR TOTS ELS ANIMALS ALHORA 
 

A PARTIR D’AQUELL DIA, CADA VEGADA QUE SORTIEN A PATI JUGAVEN 
UNA ESTONETA AMB ELL. 
 

I CONTE CONTAT, 

L’OCELL S’HA QUEDAT! 
 

 
P3 Pingüins 

 

Una festa sota el mar 

HI HAVIA UNA VEGADA UNA TORTUGA MARINA QUE ESTAVA NEDANT A 

L’AIGUA DEL MAR. 

NEDANT ES VA TROBAR UNA SIRENA QUE LI VA FER UN PETÓ. LLAVORS, 

VA APARÈIXER UN ESQUIROL QUE ERA AMIC DE LA TORTUGA I ELS HI 

VA DIR QUE NO SORTISSIN FORA DE L’AIGUA PERQUÈ ESTAVA PLE 

D’OCELLS QUE SE'LS PODIEN MENJAR. 

LLAVORS VAN ANAR NEDANT I VAN DESCOBRIR UN VAIXELL ENFONSAT 

AMB UN TRESOR. DE SOBTE HI VA HAVER UNA TEMPESTA I VAN ACABAR 

DINS DEL VAIXELL I NO PODIEN SORTIR PERQUÈ UN POP VA POSAR 

UNES PEDRES A LA PORTA. 

PERÒ PER SORT VA VENIR UN PEIX LLANTERNA QUE ELS VA VEURE I 

ELS VA AJUDAR OBRINT UNA PORTA DE DALT DEL VAIXELL I VAN PODER 

SORTIR  NEDANT. 

EL PEIX ELS VA CONVIDAR A CASA SEVA A SOPAR, SOPA, CROQUETES 

DE PERNIL, MANDARINA I CROISSANTS. 
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AL FINAL VAN SER MOLTS CONVIDATS, HI HAVIA FINS I TOT UN PEIX 

ESPASA I UN TAURÓ.   

ALTRES ANIMALS MARINS EN SENTIR QUE HI HAVIA UNA FESTA HI VAN 

VOLER ANAR, FINS I TOT EL POP QUE VA DEMANAR PERDÓ A TOTHOM. 

VAN FER UNA FESTA IMPRESSIONANT AMB PASTISSOS, "XUXES", I 

PATATES, I HO VAN DECORAR TOT AMB BANDEROLES, GLOBUS I MOLTA 

MÚSICA. 

I AMB LA FESTA AL MAR HO HAN CELEBRAT 

I AQUESTA HISTÒRIA S’HA ACABAT 

 

 

P4 Esquirols 

El rinoceront que es va fer mal  

HI HAVIA UNA VEGADA UN RINOCERONT QUE VIVIA A LA SABANA I QUE 

NO TENIA AMICS.  

 

ES DEIA MAC, ERA GRAN I DE COLOR GRIS. TENIA UNA BANYA LLARGA 

PER SI ALGÚ EL MOLESTAVA. CORRIA RÀPID PERQUÈ HI HAVIA UN AMIC 

QUE L’ESTAVA ESPERANT. 

 

AQUEST AMIC ERA UN HIPOPÒTAM QUE ESTAVA JUGANT A BÀSQUET 

AMB EL MAC, PERÒ LI VA TIRAR TAN FORT LA PILOTA A L’ULL DRET QUE 

LI VA FER MOLT MAL. 

 
LLAVORS, EL MAC ES VA TROBAR A UNA ALTRA AMIGA QUE ERA UNA 

PAPALLONA I QUE ESTAVA VOLANT PER LA SABANA.  
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ERA MITJANA, TENIA MOLTS COLORS (VERD, VERMELL, ROSA, BLAU, 

LILA, BLANC I NEGRE) I ES VA POSAR MOLT CONTENTA QUAN VA VEURE 

AL MAC I ES VAN POSAR A PARLAR: 

 

- MAC, COM ESTÀS? - VA DIR LA PAPALLONA. 

- BÉ! - VA CONTESTAR EL MAC. 

- QUÈ T’HA PASSAT AMB LA PILOTA? - VA PREGUNTAR LA 

PAPALLONA. 

- QUE M’HAN FET MAL A L’ORELLA I A L’ULL - VA CONTESTAR EL 

RINOCERONT. 

 

VA VENIR UN METGE AMB UNA AMBULÀNCIA D’ANIMALS I LI VAN CURAR 

L’ULL I L’ORELLA DEL RINOCERONT.  

 

DESPRÉS, EL MAC, L’HIPOPÒTAM I LA PAPALLONA VAN ANAR A UNA 

FESTA QUE HI HAVIA UNA FIRA, “CABALLITUS”, “TIOVIVO” I GLOBUS. 

TAMBÉ, TENIEN UN CASTELL “HINCHABLE” I UNA “COLCHONETA” QUE 

SERVEIX PER SALTAR. 

I S’HO VAN PASSAR SÚPER BÉ. 

 

I CONTE CONTAT AQUEST CONTE JA S’HA ACABAT. 
 

P4 Llúdries 

 

Mironins...Miromiro  

HI HAVIA UNA VEGADA TRES MIRONINS QUE VAN VOLER SORTIR DE LA 

FUNDACIÓ MIRÓ I VAN ARRIBAR A L’ESCOLA GUINARDÓ AMB TAXI, 

AUTOBÚS I METRO. 

 

ES VAN QUEDAR A LA CLASSE DE LES GIRAFES PERQUÈ VAN VEURE 

QUE ESTAVEN PREPARANT LA SEVA FUNDACIÓ GUINARDÓ AMB MOLTS 

TREBALLS QUE HAVIEN FET.  
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LA PILAR HAVIA DEIXAT LA FINESTRA UNA MICA OBERTA I, COM QUE JA 

ERA DE NIT, VAN ENTRAR I VAN DECIDIR ACAMPAR.  

 

VAN FER UN DIBUIX A LA PISSARRA I DESPRÉS VAN AGAFAR UN DELS 

CONTES DE LA BIBLIOTECA DE CLASSE I ES VAN QUEDAR ADORMITS EN 

ELS COIXINS AMB ELS PELUIXOS DE LES GIRAFES. 

 

AL MATÍ ELS NENS I NENES D’ACOLLIDA VAN OBRIR LA PORTA I VAN 

TROBAR  ELS MIRONINS. I, QUAN ELS VAN TOCAR  EL CAP ES VAN 

TRANSFORMAR EN MÉS MIRONINS. 

 

DESPRÉS VAN ARRIBAR LA RESTA DE NENS I NENES DE LA CLASSE I, 

QUAN LA PILAR ELS VA POSAR EL GEL A LES MANS TAMBÉ ES VAN 

TRANSFORMAR EN MIRONINS. 

 

L’AVENTURA VA COMENÇAR  A LA NOSTRA SABANA AFRICANA ON 

ESTÀVEM  TRANSFORMATS  EN MIRONINS.  

 

I  VAM DECIDIR VIATJAR PER TOTA LA CLASSE I  ANAR PASSANT ENTRE 

LES NOSTRES ESCULTURES DE LA PARELLA D’ENAMORATS. 

 

DESPRÉS, VAM SORTIR  AL PASSADÍS I VAM ENTRAR TOTS A DINTRE DEL 

QUADRE CREMAT I ENS VAM QUEDAR CAMUFLATS. 

 

VAM CONTINUAR L’AVENTURA I VAM ANAR A JUGAR A LA LUDOTECA ON 

VAM MUNTAR UNA BOTIGA DE COLÒNIES I, COM QUE JA ARRIBAVA 

L’HORA D’ANAR A DINAR, VAM FER PIPÍ I ENS VAM RENTAR LES MANS. 

 

….I QUAN VA ARRIBAR LA CLARA….SORPRESA: NO HI HAVIA CAP NEN I 

NENA A LA CLASSE…TOTHOM ERA UN MIRONÍ QUE MARXAVA A DINAR 

AL MENJADOR. 
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DESPRÉS DE DINAR VAM SORTIR  A JUGAR AL PATI GARROTXA I QUAN 

VA SONAR LA CAMPANA VAM FER LA FILA PER ANAR A DESCANSAR A LA 

CLASSE. 

 

A LA TARDA VAM FER PLÀSTICA AMB PLASTILINA I CADASCÚ FEIA UNA 

ESCULTURA D’ELL MATEIX DE MIRONÍ I DESPRÉS PINTAVA UN MANDALA. 

 

I, COM QUE ERA UNA AVENTURA MOLT MÀGICA TOTHOM  ES TIRAVA  

PER LES RAMPES DEL JOC DE LES “CANIQUES”. 

 

VAM BERENAR  I QUAN VAM FER LA PRIMERA MOSSEGADA ENS VAM 

TORNAR A CONVERTIR EN NENS I NENES. 

 

AIXÍ QUE ELS  PARES I MARES NO ES VAN ENTERAR DE TOT EL QUE  

HAVIA  PASSAT. 

 

I AQUEST CONTE QUE LES GIRAFES MIRONINES ENS HEM INVENTAT 

 JA S’HA ACABAT. 

 

 
P5 Girafes 

 

Les aventures de les zebres amb lleons 

UNA ZEBRA ESTAVA MENJANT HERBA I UN LLEÓ ESTAVA CORRENT. LA 

ZEBRA ES VA POSAR A SOBRE EL LLEÓ I ES VA DESMAIAR. EL LLEÓ LI 

VA MOSSEGAR LA CUA I LA ZEBRA ES VA POSAR A CÓRRER. 

 

LA ZEBRA ESTAVA PLENA DE LLEONS I LLAVORS UNA AMIGA SEVA LA VA 

RESCATAR. I SE’N VA ANAR A VIURE A UNA CASA NOVA, AL COSTAT D’UN 

ARBRE PERQUÈ NO L’ATAQUESSIN. I VA APARÈIXER UN UN GUEPARD 

SALTARÍ.  
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ESTAVA TRANQUIL·LA MENJANT HERBA I DESPRÉS ES VA TROBAR UNA 

AMIGA I VAN JUGAR. I DESPRÉS LA ZEBRA ESTAVA MOLT CANSADA I ES 

VA PARAR A MIRAR UNS ARBRES I VA MENJAR UNA MICA.  

 

ESTAVA AL BOSC GAUDINT DEL SOL I ES VA TROBAR UN ARBRE. VA 

MARXAR DEL BOSC I VA ANAR A LA SABANA. I QUAN ERA HORA DE 

DORMIR UN BITXO VA SOMIAR QUE DUES ZEBRES ESTAVEN VOLANT: HI 

HAVIA UNA ALTRA ZEBRA I MOLTS ARBRES… I UNA ZEBRA ESTAVA AL 

COSTAT DE DOS ARBRES I ESTAVA VOLANT AL SOSTRE.  

 

I LA ZEBRA VA TENIR FILLS I ELS VA PORTAR A L’ESCOLA DE ZEBRES. I 

ELS FILLS D’UNA ALTRA ZEBRA TAMBÉ ELS VAN PORTAR A L’ESCOLA.  

 

UNA ZEBRA ES VA TROBAR A UNA ARANYA PERILLOSA AL PATI I VA 

SORTIR CORRENT DE L’ESCOLA. I DESPRÉS VA TORNAR I NO HI ERA. 

 

I LA ZEBRA VA TENIR MÉS FILLS I ELS VA PORTAR AMB ELS ALTRES FILLS 

DE L’ALTRA MARE I VAN JUGAR JUNTS PERQUÈ LES MARES EREN 

AMIGUES. LLAVORS VA ANAR A L’ESCOLA I ES VAN TROBAR UN LLEÓ I 

SE’N VA ANAR. I DESPRÉS LA ZEBRA I EL LLEÓ ES VAN FER AMICS. I EL 

LLEÓ SE’N VA ANAR. 

 

I, QUAN ES VA ACABAR L’ESCOLA, VAN ANAR A BUSCAR A TOTES LES 

ZEBRES MENYS A UNA, QUE UNA MARE VA ARRIBAR TARD I LA MESTRA 

ES VA ESPERAR QUE VINGUÉS. LA ZEBRA ESTAVA BUSCANT UNA 

SORPRESA DE LA MÀGIA. 

 

LA ZEBRA VA ANAR AL RIU, VAN VENIR UNS COCODRILS I SE’N VA ANAR 

CORRENT PER SALVAR-SE. I DES D’AQUELL MOMENT LI VA AGRADAR 

MENJAR ENCIAM. I LA ZEBRA VA MARXAR A UN LLOC ON N’HI HAVIA I VA 

COMENÇAR A MENJAR HERBA.  

  

I DESPRÉS DE MENJAR VA ANAR AL CAMP A BEURE UNA MICA D’AIGUA. 

ALLÀ HI VA TROBAR UNA ALTRA ZEBRA MENJANT. 
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QUAN LA ZEBRA VA CÓRRER, EL LLEÓ TAMBÉ. PERÒ LA ZEBRA ES VA 

CANSAR DE CÓRRER I EL LLEÓ VA ESGARRAPAR-LI LA CARA. LLAVORS 

LA ZEBRA VA DESCANSAR UNA ESTONA MÉS I DESPRÉS VA COMENÇAR 

A CÓRRER. I EL LLEÓ LA PERSEGUIA. DESPRÉS VA ANAR A UN LLOC, VA 

MENJAR HERBA I, QUAN LA VA TROBAR, VA SEGUIR CORRENT.  

. 

I AMB UNA ZEBRA I UN LLEÓ, 

AQUEST CONTE ACABA EN O. 
P-5 Zebres 
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Cicle Inicial 

Futbolistes  

VET AQUÍ UNA VEGADA HI HAVIA UN JUGADOR QUE ES DEIA LUCA 

PAQUETA QUE JUGAVA A FRANÇA I ERA MOLT BO. 

HI HAVIA UN ALTRE QUE ES DEIA PEPINO I JUGAVA AMB ITÀLIA. 

AL DESCANS DEL PARTIT, QUAN FALTAVEN 5 MINUTS VAN MARXAR A 

LES MUNTANYES D’APROP DEL CAMP PASSEJAR. 

AL FINAL FRANÇA VA GUANYAR LA FINAL DE UEFA I VA TENIR LA COPA. 

DESPRÉS, EN LUCA I EN PEPINO VAN TORNAR AL BOSC I VA TROBAR UN 

ESQUIROL PROP D’UNA GRANJA ON HI HAVIA UNA PISCINA DE MAR 

SALADA AMB UN TAURÓ. 

EL TAURÓ VA SALTAR I EL LUCA VA FER UNA XILENA AMB LA PILOTA I VA 

TOCAR AL TAURÓ I ES VAN ACABAR FENT AMICS. A LA PISCINA VIVIA 

TAMBÉ LA MAMA TAURÓ I VAN SER FELIÇOS AMB TOTS ELS ANIMALS. 

I CONTE CONTAT, JA S’HA ACABAT! 

 

Kyan P., David F., David H., Mario C. i Martí V. 
1r EPRI. Espiadimonis                                 

La gran batalla  

TEMPS ERA TEMPS QUAN ELS ANIMALS PARLAVEN, HI HAVIA UN 

UNICORN QUE ES DEIA CORAZÓN I UNA GOSSETA QUE ES DEIA 

ESTRELLA. MENTRE ESTAVEN ALLÀ, VAN VENIR UNS DOLENTS QUE ELS 

VOLIEN ROBAR TOTS ELS PODERS I LLAVORS VAN DECIDIR FER UNA 

GUERRA. VAN ESTAR TOTA LA NIT PREPARANT-SE PER LA GUERRA: VAN 

CONSTRUIR TRAMPES, VAN LLIGAR CORDES, VAN POSAR-HO GÀBIES I 

VAN FER MILIONS DE FORATS TAPATS AMB BRANQUES. 

ES VAN POSAR UNA MÀSCARA I UNA CAPA I  VAN AGAFAR LES ARMES.  

HI VA HAVER EXPLOSIONS I TERRATRÈMOLS I MOLT DE FUM. TOT VA 

PASSAR MOLT RÀPIDAMENT, VAN TIRAR RAJOS LÀSER I AL FINAL, VAN 

GUANYAR ELS BONS. 
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QUAN VA ACABAR VAN SER AMICS I VAN FER UNA FESTA PER 

CELEBRAR-HO, VAN MENJAR MOLTES COSES: PASTISSOS, GELATS… 

I CATACRIC CATACRAC AQUEST CONTE S’HA ACABAT! 

 

    Edgar P., Carla S., Arnau H., Àlex R.i Isona P. 
                                                                                                 1r EPRI. Espiadimonis         

La veterinària i els dos gossos   

EN UN PAÍS MOLT LLUNYÀ HI VIVIA UNA VETERINÀRIA QUE ES DEIA LILI. 

UN DIA, UNA SENYORA VA PORTAR DOS GOSSOS QUE EREN GERMANS 

I ES DEIEN KIRA I BLANQUETA. S’HAVIEN FET MAL I VAN AVISAR A LA 

VETERINÀRIA PERQUÈ ELS CURÉS. 

LA VETERINÀRIA ELS VA DIR QUE HAVIEN DE PRENDRE UN MEDICAMENT 

I ALESHORES VAN ESCAPAR-SE I VAN FUGIR CAP AL BOSC. 

LA LILI I LA SENYORA ELS VAN BUSCAR I NO ELS TROBAVEN. 

DE SOBTE, LA SENYORA ES VA CONVERTIR EN UNA FADA I ELS VA 

PODER TROBAR.ALESHORES VAN DECIDIR QUEDAR-SE A VIURE AL 

BOSC I ES VAN FER UNA CABANA. 

I AQUEST CONTE S’HA ACABAT I SI NO ÉS MENTIDA, ÉS VERITAT. 

 

  Vània A., Sàhara C., Laia C., Clara G., Anja R.  
                                                                                                  1r EPRI. Espiadimonis 

Pokémon 

TEMPS ERA TEMPS, QUAN ELS ANIMALS PARLAVEN UNS POKÉMONS 

ANAVEN A VEURE COM PARLAVEN ELS ANIMALS I VAN APRENDRE A 

PARLAR COM ELLS. 

ELS POKÉMONS ESTAVEN A LA PLATJA I DE SOBTE VA APARÈIXER EL 

TORNADO PIKACHU I VA PORTAR-LOS FINS A LA PLATJA DAURADA I VAN 

QUEDAR-SE ALLÀ PER SEMPRE I VAN SER MOLT FELIÇOS I ESTAVEN 

MOLT CONTENTS. 

CONTE CONTAT PER LA XEMENEIA S’HA ESCAPAT! 
  Adrià F., Manel C., Amèlia A., Èric A. I Adrián S. 

                                                                                                1r EPRI.Espiadimonis 
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El castell abandonat  

UNA VEGADA  FA MOLTS ANYS, UNA PRINCESA VA ANAR A UN CASTELL 

MOLT VELL ON HI VIVIA UNA VAMPIRA QUE ERA DOLENTA. LA PRINCESA 

LA VA AJUDAR A SER BONA, PERQUÈ VOLIA QUE FOSSIN AMIGUES. EN 

AQUELL CASTELL TAMBÉ HI VIVIEN UN DRAC I UNA FADA. 

I EREN TOTS BONS I LA VAMPIRA VA ACABAR SENT MOLT BONA 

PERSONA. 

PASSATS UNS DIES VAN ANAR A L’ESCOLA I VAN FER MOLTS AMICS. 

QUAN VA SER EL SEU ANIVERSARI LI VAN PREPARAR UNA FESTA, PERÒ 

DE SOTA TERRA VA SORTIR UNA PEDRA DISPARADA I TOTS VAN SORTIR 

CORRENTS MENYS LA VAMPIRA, QUE ELS VA BUSCAR PER TOT ARREU 

PERÒ NO VA TROBAR RES. 

DE COP I VOLTA VA SORTIR UNA PAPALLONA I LA VAMPIRA LA VA 

SEGUIR, PERQUÈ ERA MÀGICA I VA TROBAR ELS SEUS AMICS. MAI MÉS 

VAN TORNAR A AQUELL LLOC. I TOT ÉS TANT VERITAT, COM QUE EL 

CONTE S’HA ACABAT! 

 

                                             Nàdia A., Alba E., Roger I, Emma M., Naira R.  
                                                                                       1r EPRI. Espiadimonis 

El Boku que es tirava pel balcó. 

VET AQUÍ UNA VEGADA, HI HAVIA UN SUPER CAVALLER I UN MEGA REI 

CAVALLER. 

EL REI I EL CAVALLER VAN CONVIDAR UN PALLASSO SÚPER BOKU. EL 

PALLASSO FEIA XIMPLERIES I ELS ALTRES ES PIXAVEN DE RIURE. 

VAN ATACAR EL CASTELL PERQUÈ EL VOLIEN I EL DOLENT VA MORIR. 

CONTE CONTAT, CONTE ACABAT! 

 
                                             Aleix S., Conan C., Guim L., Nil E.  

                                                                                            1r EPRI.Saltamartins   .  

Els grans amics  

HI HAVIA UNA VEGADA EL NEMO I EL LELY, ES VAN TROBAR AL DOLFÍ. 
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EL LELY LI VA DIR: 

- HOLA! 

- ENS FEM AMICS? 

- VOLEU ANAR AL CEL? 

- SIIIIIII! TAMBÉ ENS HEM TROBAT A LA KIRA I A LA SIRA! 

AL CAP D'UNA ESTONA VAN TORNAR AL MAR I ESTAVA PLE DE TINTA. 

 NO US PREOCUPEU! 

MÉS TARD VA VENIR EL PEIX LLANTERNA, EL POP TENIA MOLTA POR I 

VA MARXAR. LLAVORS EL PEIX LLANTERNA VA IL·LUMINAR. I AL CAP 

D'UNA ESTONA VAN ANAR A BUSCAR EL POP I LI VAN DIR: 

-HOLA POP! HEM PENSAT QUE PODRÍEM FER-NOS 

AMICS! 

- COM ET DIUS? 

- EM DIC PULPITO! 

- SIIIIIIII! 

CONTE CONTAT, PER L'AIRE I PER MAR!. 

 
                              Martina C., Aina S., Júlia B., Max M., Andrés M. 

                                                                                                    1r EPRI.Saltamartins. 

Els quatre amics  

VET AQUÍ UNA VEGADA UN GAT QUE ES DEIA MIA I UN GOS QUE ES DEIA 

COCO. ES VAN FER AMICS I ES VAN TROBAR A UN PICACHU I UN GATITO! 

ES VAN FER AMICS A LA PLATJA DE CALELLA I VAN ANAR JUNTS A 

NADAR. DESPRÉS VAN ANAR A CASA DEL COCO I DE LA MIA A BEURE 

XOCOLATA CALENTA. VAN JUGAR AL JENGA! 

HO VAN PASSAR MOLT BÉ! 

CATACRIC, CATACRAC, CONTE ACABAT! 

 
                                                                     Clàudia C., Lucía E., Alessia G., Naia T.  

                                                                                               1r EPRI.Saltamartins    
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Nubelandia  

VET AQUÍ UNA VEGADA EL GOS BOMBA I EL CAVALLER AMB EL SEU 

ESCUT. AQUEST HAVIA MATAT EL DRAC MÉS FORT DEL MÓN. 

ALESHORES EL GERMÀ DEL DRAC HAVIA MATAT AL CAVALLER. PER 

CELEBRAR QUE L DRAC HAVIA MORT VAN FER UNA FESTA DE 

LLAMINADURES I SE LES VAN MENJAR TOTES! ES VA DESTROSSAR TOT 

EL CASTELL DE LLAMINADURES! 

QUAN TOTS ELS NENS VAN MARXAR A CASA VAN JUGAR AMB LES SEVES 

JOGUINES. DESPRÉS LA SEVA MARE ELS VA CRIDAR PER SOPAR I 

DORMIR. VAN TENIR MALSONS PERÒ L'ENDEMÀ VAN ANAR A L'ESCOLA I 

VAN JUGAR AL PICA PARET. 

CONTE, CONTAT, PER LA XEMENEIA S'HA ESCAPAT! 

 

 Damián A., Adrià A., Paco C., Marc L., Quim M.  
1r EPRI.Saltamartins 

Saki el malo i l’onada 

FA MOLTS I MOLTS ANYS EN UN PAÍS MOLT LLUNYÀ HI HAVIA UN DOLENT 

AMB UNA ONADA. 

SAKI EL MALO, NALA, JOS, PEPE I ANTON ESTAVEN DORMINT. TOTS 

MENYS EL DOLENT, I L'ONADA EL VA PORTAR A LA CIUTAT. EL DOLENT 

VOLIA ROBAR ELS DINERS DE LA CIUTAT I LA POLICIA NO VA TROBAR 

RASTRE, NO ES VA RENDIR! ABANS HAVIEN TROBAT UNA PALANCA I LA 

VAN DEIXAR A TERRA. VAN TIRAR D'ELLA I ES VA OBRIR UNA PORTA 

SECRETA QUE ELS VA PORTAR FINS ON ESTAVA SAKI EL MALO I EL VAN 

DETENIR. 

CONTE CONTAT, CONTE ACABAT! 
 

Èric A., Jorge E., Guerau G., Elba M. 
                                                                                     1r EPRI. Saltamartins    
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Martito despistadito  
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Marçal M. i Max T. 2n EPRI.  
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La família  
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Marc A., Ariadna F. i Marc L. 2n EPRI 
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Vacances a Nova Zelanda 
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Nil P. I Diego V. 2n EPRI 
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Cicle Mitjà 

En Dracbot i els seus amics 

Fa molt de temps, quan les bèsties parlaven i els homes callaven, en un planeta 

que es deia Roboticà, no hi havia res que no fos estrany, que tot menys els 

animals estava fet de metall. Allà hi vivien uns robots, bé... uns robots no, però 

tenien una part del cos d'un robot. Un d'aquells robots era diferent dels altres 

perquè era un animal que no existia, es deia Dracbot. En Dracbot era simpàtic i 

alegre, però molt tímid. 

Un dia en Dracbot no sabia a on anar. Tots els seus amics l'ignoraven. A sobre 

era un animal que no existia. Llavors en Dracbot va pensar"Si els meus amics 

m'ignoren, he de buscar nous amics" i tan ràpid va poder va començar. Va anar 

a la platjabot i així va ser com va conèixer en Crancbot, un animal dels amables 

i que sempre està content. En Crancbot era valent i atrevit, però sobretot molt 

nerviós! En Dracbot es va apuntar tota la informació que va poder i li va explicar 

el que volia. Llavors en Dracbot li va dir a en Crancbot: 

- Anem a buscar més amics!! 

De cop van sentir un soroll que venia de darrere seu. Es van girar i van veure 

dues cues, una de llop i una d'ornitorrinc. Es van acostar. En Crancbot estava 

molt nerviós. Quan van treure els arbustbots, van veure que només eren un 

ornitorrinc i un llop, tots dos van dir: 

 

- A hola estàvem jugant per aquí i... 

- Ai, vinga, expliqueu-nos alguna cosa de vosaltres! -va dir en Crancbot esbarat. 

-D'acord, d'acord. Ell es diu Ornitorrinbot i jo Llopbot. 

 

En una altra zona de Roboticà... 

Darrere de la Cascada Màgica, un caçador perdut ha entrat al planeta Roboticà i 

no sap com tornar al seu regne. El caçador decideix passar la nit allà, però havia 

de buscar menjar. 
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Seguint amb els nostres amics: 

 

Després que en Dracbot i en Crancbot expliquessin  què necessitaven van anar 

a buscar les persones que ignoraven a en Dracbot. Quan els van trobar, 

en Dracbot i els seus amics van dir: 

 

-Que ara m'ignoreu o què? 

 

De cop es va fer un silenci que no se sentia ni una mosca. Llavors es van 

començar a sentir rialles i més rialles. Fins que tothom estava rient, 

en Dracbot no es va anar satisfet. Mentre tornava es va trobar el caçador perdut 

afamat. Tothom va córrer cames ajudeu-me i va ser llavors quan en Dracbot i els 

seus amics van entrar en acció. En Crancbot el va distreure amb el seu tipus 

nerviós, l'Ornitorrinbot i el Llopbot movien les cues darrere l'arbustbot. 

Mentrestant en Dracbot  pujava en un arbrebot i començava a tirar foc al caçador 

i va sortir cames ajudeu-me. Quan en Dracbot i els seus amics amb el pobre 

caçador es van girar tothom es va posar a aplaudir. Tothom va començar a 

preguntar a en Dracbot i als seus amics: 

 

-Us agradaria ser els meus amics? 

 

En Dracbot i els seus amics van respondre contents: 

 

-Encantats de la vida 

Però en Dracbot va pensar "Crec que he fet bé de fer amics, així i tot, els 

meus amics de veritat són en Crancbot, en Llopbot i l'Ornitorrinbot perquè ells 

m'han acceptat tal com soc jo!" 

           

Max Vilalta. 3r EPRI. Coales 
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El drac que treia foc pel nas 

Una vegada hi havia un drac molt tranquil, però era enorme. Li agradava molt 

resoldre misteris i treia foc pel nas. Tenia un amic, el gat, que l'ajudava a resoldre 

els seus enigmes perquè ells dos formaven un gran equip. També jugaven molt 

bé a futbol, a bàsquet i a tots els esports. Quasi sempre estaven junts per jugar 

a solucionar secrets. 

Però un dia el gos que era molt entremaliat va entrar dins del nas del drac i li va 

robar el foc. Quan el drac va saber que no treia foc pel nas es va despertar i se'n 

va anar molt, molt, molt, molt ràpid a casa del gat per demanar-li ajuda. Després 

de 30 minuts el drac va arribar a casa del gat i li va dir: 

- Quan m'he despertat he volgut treure foc pel nas i no tenia foc. Saps qui me 

l'ha robat? 

- Potser ha sigut el gos. És molt entremaliat-. Doncs vam anar al palau del gos i 

li van preguntar: 

- M'has pres el foc?  

El gos va contestar: 

- Sí que el tinc jo, però no el trobaràs-. Van passar revista a tot el palau fins que 

van començar a veure una caixa forta. Després el gat va veure que el gos 

xiuxiuejava a ell mateix el codi és 0000 i el gat li va dir al drac la fórmula és 0000. 

El va obrir la caixa secreta i se'n va anar tranquils a casa seva. 

                                                                                                           
Marc Sancho. 3r EPRI.Cangurs                                                  

Dos robatoris en un dia  

Fa molt de temps en un racó del món hi vivia una eruga que es deia Uga. Aquella 

eruga era de color lila, amb antenes llargues i ulls grans i blaus. Vivia en un poble 

d'insectes al mig d'un camp. Aquell poble era el més gran. Amb cases de pedra 

i de pals. Tenia alguns rius i llacs i molts insectes de diferents espècies. Un dia 

van anunciar una cosa terrible... havien robat la perla més gran i més brillant de 

tot el món! Tots els insectes es van reunir a la plaça del poble. Van preguntar si 

algú es volia encarregar del cas. Ningú va aixecar la mà, menys dos insectes: 
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l'eruga Uga i el cargol. Era el cargol Pol; ell sempre estava tot sol. Era com tots 

els cargols, però ell tenia una closca més gran i les antenes minúscules. Van 

pujar a l'escenari on hi havia el president. El president va donar les gràcies. 

Després es van apropar dos insectes. Era el saltamartí Pip i la libèl·lula Ela. Ells 

dos es van burlar d'ells i van dir que no podrien fer el cas. Van marxar desanimats 

per les desanimacions del saltamartí i de la libèl·lula. Van arribar al lloc on va 

passar el robatori. Van investigar tota la sala, després l'eruga es va caure i va 

veure un pèl de color vermell. Quan va aixecar el cap va veure unes petjades al 

sostre. Tenien dues pistes: l'insecte era pel roig i sabia grimpar. Van pensar molta 

estona quan van descobrir el lladre. Es van reunir tots a la plaça: l'eruga Uga i 

el cargol Pol van pujar a l'escenari, i poc abans d'anunciar el lladre un insecte li 

va dir al president... Que havien robat la segona millor escultura del poble!  

Quan ho van anunciar tot el món es va espantar i fins i tot algú es va desmaiar. 

Van anar més de pressa que mai i van arribar a la sala del crim. L'eruga Uga va 

mirar al sostre i va tornar a veure les petjades. Li va preguntar al guàrdia què va 

passar. 

El guàrdia li va dir que mentre protegia l'anell es va adormir. L'eruga Uga va 

preguntar què va passar abans que s'adormís. El guàrdia va dir que una de les 

cambreres li va servir batut de cireres. Després van veure un fil blanc. Van anar 

a interrogar el cuc de seda. Van parlar i el cuc va dir que en aquella hora havia 

estat al club: de les nou a les onze de la nit. Després van anar a casa de l'aranya 

Anya. Li van fer les mateixes preguntes i ella va respondre que havia estat al 

club de les set fins a les deu de la nit. Van anar a la plaça del poble tots dos molt 

confiats de saber qui era el lladre. Quan van arribar a la plaça el president els 

esperava allà molt preocupat. Van cridar a tot el poble. Quan ja estaven, tots van 

protestar, però el cargol els va explicar la història: a l'aranya Anya, al robatori de 

la perla, li va caure un pel roig. Després també van deixar unes petjades al sostre 

com les seves i en el robatori de l'anell un fil de la seva teranyina i quan la van 

anar a interrogar va dir que va estar des de les set a les deu al club mentre que 

el cuc de seda va dir una altra hora i ell mai s'equivoca ni menteix. Ella va 

acceptar que l'havien descobert. Conte, contat, aquest conte s'ha acabat. 

 
                                                                                                              

Pol Colinas. 3r EPRI.Coales 
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L’enfrontament de Nadal  

Hi havia una vegada un home molt fort i amb molts músculs, era el Pare Noel. 

En Noel anava a casa d'en Jesús amb molts regals, els follets i un tronc, el tió. 

Es van creuar amb els tres Reis. En Melcior amb cabells marrons, en Gaspar era 

ros i en Baltasar era pèl-roig. 

Els tres Reis es van aturar a parlar amb en Noel i la seva colla. Els tres Reis van 

xerrar primer: "Bon dia, tinguin senyors. Vos també va a veure a en Jesús?" 

En Noel va respondre: "Sí, jo i la meva banda anem a visitar a en Jesús. Sí, és 

Déu, hem d'anar-hi sí o sí. Si no hi anem, no serem tan populars". En Melcior, 

cap dels Reis va preguntar: "Què vol dir?" En Noel amb un somriure va dir: 

"Home, que com és Déu d'aquí a uns anys si estem allà i li donem regals per 

Nadal tothom ens coneixerà". Els tres Reis amb un somriure malèfic van treure 

les seves varetes i van dir: "Gràcies. Però nosaltres serem els famosos i ningú 

més". Llavors amb la màgia van fer un encanteri de foc. Però amb tanta mala 

sort que en Gaspar va fer l'encanteri del fum enganxós i en Baltasar de blanc va 

passar a negre i quan va fer la màgia de foc li va cremar els cabells. En Melcior 

es va adonar ràpidament i va agafar la vareta d'en Gaspar i la va apuntar contra 

la banda d'en Noel. Tot estava en flames: els carros, alguns follets, etc. Els Reis 

van agafar els regals perquè ells no n'havien portat i van anar cap a casa d'en 

Jesús mentre que tot estava en flames. En Noel intentava salvar a tothom, però 

ja era tard i el tió es va cremar. 

En Noel va perdre dues coses aquella nit. La primera, va perdre el seu millor 

amic. La segona, l'oportunitat de ser famós. Des d'aquell dia en Noel no feia 

esport, no treballava, no feia res. Només mirar la tele, menjar patates i mirar els 

diaris. Fins que un dia va veure els Reis en el diari. No s'ho creia. No podia creure 

que aquelles rates fastigoses eren populars arreu del món. El seu pla per ser 

famós. Es va aixecar de la butaca, va agafar tres bolígrafs i deu papers. Va enviar 

tantes cartes que no sabia ni quantes n'havia fet. Les va enviar i va esperar 

resposta. 

A casa dels Reis estaven preparant un fotimer de regals. Ho tenien tot. Una sala 

de videojocs, dormitoris gegants, lloc on treballar, etc. Les cartes van trigar dos 

dies a arribar a casa dels Reis. Les dues cartes més importants deien: "Si us 

plau, podríem oferir regals amb vosaltres? Si no us sembla bé ho podríem 
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discutir. Si ho voleu parlar quedem d'aquí a un mes, a les 16:00". Els tres Reis 

van parlar i van decidir que ho discutirien. Però la gran pregunta era on ho 

parlarien. Van veure que la carta estava trencada. Per sort, van trobar el tros que 

faltava a la bústia. Van llegir-ho i van saber el lloc que era, on ho van cremar tot 

i van fer el foc. Aquell lloc no els agradava perquè va ser on van ser tan malèvols 

que van saber que tenien una part fosca. Però van acceptar perquè el passat ja 

era passat. El dia que es van retrobar estaven molt vergonyosos pel que diria en 

Noel. Si se li havia oblidat o encara estaria enfurrunyat. Ho sabrien al cap de cinc 

minuts. En Noel va arribar més gras, ell va parlar primer i va dir: "Què tal aneu 

repartint regals sent uns assassins?" Van respondre: "Ho sentim per això de fa 

uns anys. No sé què ens va passar. En fi, què és el que vols perquè ens 

disculpeu?" En Noel va respondre: "Vull que deixeu de repartir regals i jo ser el 

vostre substitut. Si no farem un combat, qui guanyi reparteix regals. Teniu fins 

demà, aquí, a la mateixa hora. Rumieu i demà ho direu". Va girar cua i se'n va 

anar. 

Els Reis tenien 24 hores. Al final de pensar-hi tant van decidir-ho. El combat. Va 

arribar el gran dia! En Melcior, cap dels Reis s'enfrontaria a en Noel. Va treure la 

seva vareta i va fer un camp de força. En Noel va ficar-se granades de neu i 

bastonets de caramel (que eren pistoles). Els dos Reis van desitjar molta bona 

sort a en Melcior. Faltaven dos minuts pel combat i va col·locar unes parets. Va 

començar el combat. En Melcior va començar a atacar. Amb la seva vareta va 

tirar uns rajos de foc i després rajos electrocutadors. En Noel va reaccionar 

ràpidament i va esquivar els dos atacs. En Noel, el dia anterior, va aprendre una 

mica d'arts marcials i es va llençar a sobre d'en Melcior i li va donar un cop de 

puny perquè els dos altres els va esquivar. En Melcior, aprofitant que en Noel 

estava despistat, li va donar dues puntades de peu i d'allà tots dos es van amagar 

a les parets. En Noel estava afectat per les puntades de peu. En Melcior, no tan 

afectat, va anar sortint i va anar disparant a la vegada que estava acorralant al 

Pare Noel. 

En Noel, acorralat, va pensar amb el seu amic caigut i es va enrabiar tant que va 

sortir amb els seus bastonets de caramel (que són pistoles) i va anar avançant, 

mentre en Melcior retrocedia. En Melcior es va amagar a una paret, però en Noel 

li va llançar tres granades de neu. En Melcior no ho va poder esquivar i els seus 
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cabells van canviar de color marró a blanc. En Noel encara enfurismat es va 

oblidar que ells controlaven la màgia i en Melcior va esperar el millor moment 

per teletransportar-se a l'esquena. Ho va fer en el moment precís. Quan es 

va teletransportar el va electrocutar i va guanyar el combat. 

En Noel ho va acceptar i es va retirar. Després d'un mes, reben una carta del Pol 

Nord, però no és d'en Noel sinó de tots els follets. Demanaven si podien donar 

algun treball, a en Noel, perquè no feia res. 

Els Reis es van entrenar per no ser tan malèfics i va donar resultat. Els Reis en 

veure la carta ja van dir que sí. Per fer un regal a en Noel van reviure el tió. 

A en Noel li va fer molta alegria i van decidir que en Noel treballaria el 24 de 

desembre. 

Aquest és el passat Nadal on va haver-hi un caos. 

 

Albert Vidal. 4t EPRI. Bernats 
 

Les aventures d’en Marcus i en Gràcius  

Una vegada hi havia un país com qualsevol altre convertit en un infern per culpa 

de la GUERRA! En aquella època diversos països d'Europa van anar a conquerir 

Àfrica i Espanya va obligar la gent a anar-hi. I la nostra història comença enmig 

d'un campament espanyol on una notícia ressalta a dos soldats: l'un es 

diu Marcus i l'altre Gràcius. En Marcus és alegre i força prim. Li agrada molt 

l'arqueologia i les aventures. És molt hàbil i no suporta les aranyes. 

En Gràcius és aventurer i sempre està de bon humor. Tots dos es miren el diari 

de la "Premsa" que diu: "UN TEMPLE DESCOBERT. Avui dos viatgers han vist 

una espècie d'entrada a un temple. Que podria ser de l'època de Ramsès II."Tots 

dos no paren de llegir la notícia. I tot just aquella nit van desertar i se'n van anar 

a la recerca del temple. 

Aquell matí al campament quan ningú s'havia despertat, un estrany personatge 

llegeix la mateixa notícia i se'n va perseguint el rastre dels dos exploradors. 

Passats uns dies, els nostres companys arriben al Caire, la capital d'Egipte. En 

arribar entren a la casa d'un famós arqueòleg anomenat Ahdbalaha i després 
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d'una llarga conversa sobre el faraó Ramsès II, tots tres marxen en direcció al 

temple. De camí veuen un cotxe carregat de mercenaris armats fins a les dents 

i, de sobte, paren i el seu cap s'apropa al tot terreny dels nostres amics i diu: 

"Hola, soc el capità Panzer. M'agradaria ajudar-vos en la vostra recerca!"- va dir 

tot seriós. Llavors va pujar al cotxe tot i que a en Marcus li donava mala espina. 

Passades unes setmanes van arribar al temple: "Som-hi! - va dir en Gràcius i tots 

van entrar-hi. El temple era molt fosc i ple de jeroglífics. "Anem per aquí "- va 

proposar en Marcus i van seguir el passadís. Aleshores l'Ahdbalaha va trepitjar 

una rajola i de sobte una fletxa va sortir disparada de la paret. "Ha anat de poc"- 

va dir en Marcus. 

En acabat van entrar en una sala plena d'aranyes! Si no ho hem dit encara, 

en Marcus en té certa por, així que van arrancar a córrer i vinga a córrer amunt i 

avall. Van estar així tota una hora! Després de córrer tant van arribar a una altra 

sala. "Em sembla que els hem perdut de vista - va dir en Marcus, eixugant-se la 

suor. Estaven en una sala immensa i al fons hi havia set sarcòfags plens d'or i 

pedres precioses! Per als lectors que no saben què és un sarcòfag és una caixa 

molt gran on els antics egipcis guardaven els morts. La sala estava plena dels 

esquelets dels soldats del faraó. Quan van voler veure els sarcòfags van trepitjar 

una rajola, però no va passar res. De sobte el capità Panzer i tots els seus homes 

van treure les pistoles i metralletes i els van apuntar. "Us pensàveu que repartiria 

els diners amb vosaltres?" Vinga, mans enlaire, prepareu-vos per a morir!" - va 

ordenar el capità Panzer. En aquell mateix moment els esquelets es van 

començar a moure i a sortir de les seves cambres! Ho repetiré per si no ho heu 

entès: CENTENARS D'ESQUELETS ES VAN LLANÇAR CONTRA EL 

CAPITÀ PANZER! 

Va ser una matança, tothom cridant! Millor que no us ho imagineu! El cas és que 

en Marcus, el Gràcius i l'Ahdbalaha van córrer als sarcòfags Quan van arribar al 

final d'aquella sala on estaven els sarcòfags, el terra es va aixecar! 

Mare meva! Primer els esquelets, i ara el terra s'aixeca sol i el pitjor de tot és que 

després de tot el que els havia passat moririen esclafats contra el sostre! 

Mentrestant observaven el temple... Era molt gran. La batalla amb prou feines 

duraria molt, ja que els esquelets havien matat a quasi tots els soldats. De sobte, 

en Marcus va tenir una idea i va dir: "Tinc una idea, no sé si ens salvarà ...no hi 
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ha temps per a explicacions! Va, els sarcòfags!" Immediatament va agafar un 

sarcòfag i el va empunyar contra el sostre... I el sostre ... Es va obrir! Increïble! 

Sí, ja sé què diríeu, que és impossible i tot això, però és veritat! El terra del desert 

va desaparèixer fent un forat on estaven els nostres amics. Quan van sortir del 

forat, el terra va tornar a aparèixer! I sota la calor ardent del sol enmig del desert 

estaven els nostres personatges. "Hem d'explicar el que ens ha passat!" - va 

suggerir l'Ahdbalaha. "No, no podem, segur que estem maleïts" - va dir 

en Gràcius. Llavors els nostres companys van prometre no explicar mai res a 

ningú. 

 

Hèctor Vilà. 4t EPRI. Bernats 
 

El binomi fantàstic 

 

Hola, em dic Estrella i soc una egua. Ara us explicaré una petita història del 

passat i tranquils que us avisaré quan tornem al present. Feia molt de temps, va 

venir una noia a casa meva al bosc que es deia Sussi. La meva família em va dir 

que anés amb ella, però a mi no m'acabava d'agradar, però al final me'n vaig fiar. 

Quan em va portar a la seva hípica em va fer moltes coses dolentes. Em deixava 

a un box molt petit, em clavava els esperons, em pegava i el pitjor era que quan 

em muntava em posava un ferro a la boca que es pot dir filet o brida, fins que em 

vaig escapar. 

Un dia vaig veure la Laura. Em feia por anar amb ella. Però vaig anar-hi perquè 

vaig pensar que aquest cop em donava bona espina a mi, no a la meva família. 

Així que vaig anar-hi. I quan em va dir: "Estrella ara et muntaré", em vaig posar 

supernerviosa perquè pensava que em posaria el ferro, no ho va fer. Va pujar 

sense cadira ni capçada i em va encantar. Així que vam galopar, galopar i 

galopar, i quan volia descansar va parar, a la majoria d'hípiques no et deixen. 

Però un dia em vaig adonar que la tieta de la Laura es discutien perquè li deia 

que així no es podia muntar, que s'havia de muntar amb la brida amb muntura i 

també amb esperons. La Laura estava farta que li diguessin que així no es podia 

cavalcar i ho va voler demostrar. 



 38 

L'endemà estava en el Campionat Nacional d'Hípica amb ride, doma i salt. Així 

que vam concursar, però hi vam participar a la nostra manera. Quan va sortir a 

pista tothom deia que així no es podia muntar, l'Estrella i la Laura no van voler 

fer-ne cas i quan van acabar tothom deia: Bravo! Hauria de ser obligatori muntar 

així. Sou un binomi fantàstic! Llavors la Laura va dir un Binomi Fantàstic, 

m'agrada. 

I ara he acabat aquesta petita història, ah i també estic contenta amb la Laura. 

 
Lúa Martín. 4t EPRI. Martinets 

 

Cicle Superior 

A l’altre costat de la porta  

La família Hollister vivia a Londres però van decidir anar a viure al camp, a 

Yorkshire, per la Covid. Són una família de 4: l’Anne i el Markus són els pares, 

tots dos són informàtics, i tenen dos fills: el Paul i la Hannah, que tenen 8 i 12 

anys. 

La família va llogar una casa de camp antiga però confortable que els permetés 

teletreballar i passar temps junts. Els primers dies d’estar a la casa, la Hannah 

per la nit sentia sorolls. Al principi quan ho va comentar amb els pares li van dir 

que no es preocupés perquè es tractava d’una casa antiga al mig del camp i que 

aquells sorolls eren normals, però després de 3 nits escoltant aquells sons la 

Hannah va decidir investigar d’on venien. Es va adonar que els sorolls venien de 

la paret de la seva habitació i si parava l’orella escoltava veus i sentia cops. Va 

començar a palpar la paret quan, de cop i volta, va veure un petit botó. La Hannah 

sense pensar-s’ho va tocar el botó i davant la seva sorpresa es va obrir una porta. 

No s’ho podia creure i va decidir creuar la porta per veure què hi havia. La 

sorpresa encara va ser més gran quan es va adonar que era casa seva però hi 

vivia una altra família. De sobte  va veure a una noia de la seva edat que se li 

apropava. La Hannah va dir-li: 
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- Hola! Com et dius? Jo Hannah, encantada. 

La nena no s’ho  esperava, es pensava que la Hannah s’espantaria. 

La noia també es va presentar: 

- Hola! Em dic Olivia, encantada. 

La Hannah va preguntar-li si sabia el que havia passat. 

L'Olivia va explicar-li que d’altres famílies abans de la seva, havien llogat la casa, 

però al poc temps, totes marxaven espantades pels sorolls que sentien i que 

eren incapaços de saber d’on venien. 

L’Olivia, amb un somriure va convidar a la Hannah a que es quedés a dormir i la 

Hannah, tot i que s’ho va pensar uns segons, finalment va acceptar. El que la 

Hannah no sabia és què una vegada entrés, no podria sortir mai més. 

Després de parlar una estona, l’Olivia va acompanyar a la Hannah a l’habitació 

de convidats per anar a dormir. La Hannah es va estirar damunt del llit, però no 

es podia adormir tot pensant en el que li havia passat, no es podia creure que 

existís una altra dimensió paral·lela al costat de casa seva.  

De cop va sentir un soroll extrany que venia de sota el llit. Es va alçar ràpidament 

i es va ajupir per mirar què hi havia i es va quedar glaçada. No podia creure el 

que estava veient, hi havia un nen espantat amb la boca tapada amb esparadrap. 

Tremolava com una fulla, era prim i petit, amb els ulls verds, oberts com taronges. 

La Hannah, ràpidament li va treure l’esparadrap, volia saber què feia allà sota 

amagat. 

El nen, nerviós, li va donar les gràcies i li va explicar que la seva família també 

havia llogat la mateixa casa uns mesos abans que la Hannah i que com ella havia 

trobat el botó de la paret i havia creuat la porta, però l’Olivia no l’havia deixat 

tornar mai més a casa seva i el tenia amagat allà. 

La Hannah va recordar en aquell moment que per les notícies havia vist la 

desaparició d’un noi que es deia Jack i que continuaven buscant-lo, però mai 

s’hagués imaginat que es tractava d’aquell noi. 
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Tenia clar que s’havien d’escapar i que ho havien de fer aquella mateixa nit, la 

Hannah no estava disposada a quedar-se ni un minut més en aquella casa. Ara 

entenia per què en el petit poble de Yorkshire els seus habitants explicaven les 

històries de nens i nenes desapareguts i que casualment havien viscut tots en 

aquella mateixa casa. 

La Hannah i el Jack van esperar a sortir fins que van estar segurs que la família 

de l’Olivia dormia profundament. Tots dos tenien clar que no podien fer cap soroll 

i que havien de trobar ràpidament la porta que connectava les dues dimensions. 

Tenien poc temps i estaven molt nerviosos perquè no sabien si aconseguirien 

tornar a casa o la Hannah passaria a ser un altre cas de noia desapareguda. 

Quan va ser el moment exacte, tots dos es van agafar de la mà, es van abraçar 

i van respirar profundament, començava el compte enrere, tenien pocs minuts 

per escapar. 

Van caminar silenciosament cap a l’habitació on es trobava la porta que 

comunicava totes dues cases i van començar a palpar la paret. Cada cop estaven 

més espantats, no trobaven el botó i a les fosques tot era més complicat. De cop 

la Hannah va tocar una textura estranya i la va apretar, però no era el botó era 

una alarma que avisava a l’Olivia per si es volien escapar. El cor els anava a 200 

per hora i pensaven que ja no es podrien escapar, estaven histèrics i ploraven 

de por. 

En aquell moment, just quan els passos de l’Olivia s’apropaven a l’habitació, i el 

Jack i la Hannah cridaven de por, la porta que comunicava les dues cases es va 

obrir. 

La Hannah mai s’hagués imaginat que el seu germà petit de 8 anys, l’havia estat 

espiant i coneixia el seu botó secret. Gràcies a això, el Paul els havia salvat a 

tots dos. Havia evitat que la Hannah passés a ser una altra noia desapareguda i 

havia aconseguit que el Jack tornés a casa. 
                                                                                                           

Clàudia Escorza. 5è EPRI.Xaloc                                                                                                   
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A la recerca de l’avi 

L’Aleix i el seu germà, en Pol, van exclamar:  

- Què podem fer?! L’hauran raptat!? Ràpid, truca a la policia! 

Perdó, anem pas a pas. Tot va començar en un petit poble al centre d’Austràlia. 

L’Aleix i en Pol eren nens alts i en bona condició física,  l’Aleix tenia onze anys, 

era dolç i indecís, amb el cabell llis, ros i suau; i en Pol tenia tretze anys, era un 

pèl esquerp però amable, amb el cabell curt i fosc. Els germans es van quedar 

orfes des de ben petits per culpa d’un accident dels seus pares i vivien amb el 

seu avi, en Pep, una persona dolça i amable i amb bon sentit de l'humor. Els 

germans anaven junts amb l’autobús cada dia cap a l’escola, aquell era l'únic 

moment que descansaven de les pantalles, ja que tant a casa com quan podien 

a fora eren addictes. Amb la seva addicció van arribar a l’extrem de deixar de 

parlar tot un dia, es  passaven l’estona contestant malament a l’avi, insultant… 

-Calla!, que tu no saps- Repetien un cop darrere l'altre. Desaprofitaven les 

oportunitats de veure i visitar llocs…  Malgastaven les propostes d’en Pep i les 

poques excursions que feien estaven amb els mòbils.  

L’avi sempre havia estat una persona respectada, des de ben jove es guanyava 

la vida sent corredor de borsa i va guanyar la seva fortuna sent el cap d’una gran 

empresa. Una nit tranquil·la en Pol  va sentir un fort soroll i es va espantar, l’Aleix 

estava adormit i no hi havia ningú que relaxés en Pol. Al matí, en Pol estava molt 

nerviós per comentar-li el que havia succeït en aquells moments, però hi havia 

una cosa prioritària que era esmorzar. Es van posar a buscar a l’avi i no el 

trobaven. En Pol li va explicar que havia sentit un fort soroll durant la nit. Estaven 

molt nerviosos i van exclamar: 

-Què podem fer?! L'hauran raptat? Ràpid truca a la policia!  

Quan la policia va arribar, immediatament van començar a examinar tots els 

objectes i a fer preguntes i no sabien què contestar. Un policia amable els va 

deixar que visquessin un temps a casa seva, mentre investigaven el cas. Cada 

nit, els germans quan anaven a dormir s’adonaven que estaven molt bé amb l’avi 
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i que s’ho passaven d’allò més bé amb ell. En Pol i l’Aleix van començar a 

investigar pel seu compte i després d’un temps van arribar a la conclusió que el 

que havia raptat a l’avi havia sigut en Quim, un antic company o millor dit enemic, 

que estava enfadat per haver perdut la feina per culpa de l’avi. Els  germans van 

anar al petit poble devastat on vivia el Quim, van veure la lletja i descolorida 

façana de la casa, els dos nens començaven a tenir mals pressentiments. Picar 

el timbre va ser tot un acte de coratge, no s’hi van fixar  que la porta estava mig 

oberta i en entrar a casa tot estava destartalat  i hi havia una habitació amb la 

porta tancada. 

Quan van entrar a la cambra a primera vista van veure  a l’avi assegut en 

una  cadira sen amenaçat pel Quim, que semblava mes vell del qual s’esperaven. 

No tenien ni idea de com traurien l’avi d’aquell lloc tan repugnant. En Quim estava 

tocat de l’ala, al veure els nens va treure una arma, va apuntar a l’avi i va dir: 

-Ni us moveu!- En  aquell mateix instant va irrompre la policia a l'habitació. La 

policia va agrair als nens haver trobat el criminal. En arribar a casa en Pol i l’Aleix 

es van disculpar per haver tractat a l’avi d’aquella manera tan desagradable i 

menysprear-lo, van dir que no havien aprofitat el temps que podien haver passat 

amb ell tant com haguessin desitjat. Quan no hi era el van trobar a faltar.  

 

                                                              Miquel Argemí. 5è EPRI. Xaloc                                                         

      

El crit de la contaminació 

Un dia 6 de Gener de 2022, a un lloc molt allunyat (L´ Antàrtida) va anar un grup 

d'exploradors dirigit per un home anomenat Richard. Era un lloc tenyit de blanc 

on estaven a temperatures de -70 graus centígrads. En Richard, de quaranta-sis 

anys, era molt alt, molt sincer i molt valent. Sempre es lamentava perquè els 

éssers humans, no estiguessin fent res per no contaminar tant. Ell pensava que 

estaven fent un mal ús dels vehicles, marítims i terrestres, de les grans indústries 

i els pesticides. 
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Tots els dies el grup pensava en què podia fer per lluitar contra la contaminació 

del món. 

Un bon dia es van reunir amb altres investigadors per tractar un munt de temes 

relacionats directament amb la contaminació. Van estar parlant de la rapidesa 

del desglaç de l'Antàrtida, provocat en gran part per la gran quantitat de gasos 

que expulsen a l’atmosfera: diòxid de carboni dels vehicles a motor, que arriben 

a l'espai i fins i tot, provoca incendis que moltes espècies animals ja els estan 

patint. També van parlar de la gran quantitat de gasos alliberats per les grans 

indústries, que tenen un efecte molt negatiu en el canvi climàtic que pateix tot el 

planeta. També de les terres de conreu, moltes vegades plenes de pesticides 

que les deixen pràcticament inservibles, i de que molts dels aliments que es 

recullen arriben amb aquests pesticides per al consum de l'ésser humà. També 

de la contaminació que allibera residus radioactius molt nocius per als éssers 

humans, la del soroll i de la llum que provoca molts trastorns de son i alimentaris. 

Van decidir reunir-se amb els que manaven en els països més contaminants com 

els Estats Units, Aràbia Saudita, Rússia, Japó, etc. Alguns d'ells reciclaven poc 

o res. Després de mesos de reunions, la gran majoria d'aquests països es van 

comprometre a reduir les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, altres a 

frenar la contaminació lumínica, altres a gestionar millor les seves industries, 

altres a fer un millor reciclatge i altres a no fer servir tants pesticides a les terres 

de conreu, i a no despoblar més els boscos. Amb el pas dels anys, els boscos 

van tornar a estar plens de vegetació i animals. Els rius i mars, nets i plens de 

vida marina. Es va aconseguir frenar el desgel. Quan els éssers humans parlen 

del que de veritat importa pel futur de tots, s'aconsegueixen uns resultats 

extraordinaris. Posant cadascú el nostre granet de sorra, al final tindrem un món 

millor per viure-hi. 

 

                                        

Èric González. 5è EPRI.Mestral 
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Darrera el vidre  

Era el meu dissetè aniversari. M'havia pentinat el cabell negre com el carbó i em 

vaig treure les lleganyes dels meus ulls blaus com el mar. Vaig baixar les escales 

molt il·lusionat. Vaig sentir una veu molt greu que em cridava: 

- Alec! 

- Ja baixo, ja baixo. -Vaig dir. 

Em vaig dirigir cap al menjador. Estava ple de globus, sobre la taula un pastís i 

hi havia un regal sobre els braços de la meva mare. Tenia el cabell castany i els 

ulls blaus mirant el pastís. El meu pare estava assegut en una cadira al costat de 

la meva mare. El cabell negre li tapava els ulls castanys. La meva mare em va 

dir: 

- Alec, va, obre el regal. 

Em vaig asseure a la taula, vaig agafar el regal que havia deixat la meva mare. 

Portava un llaç vermell i un paper de regal groc, vaig anant treien el paper, es 

veia una capsa, quan vaig poder obrir la capsa... no hi havia res, doncs li vaig 

preguntar als meus pares: 

- On està? 

- El què, fill? -Va dir el meu pare. 

- El regal. 

- Està a la teva habitació. -Em va dir el meu pare. 

Doncs vaig anar corrents cap a la meva habitació, vaig obrir la porta...: 

- Un mirall?! Però quina classe de regal és aquest! -Li vaig dir als meus 

pares. 

- Et servirà de molt Alec, creeu-me. -Va dir la meva mare. 

Els meus pares se'n van anar de la meva habitació i jo em vaig quedar sol mirant 

el mirall. Em vaig passar fins les cinc jugant a la Nintendo. Després d'una estona 

em vaig mirar al mirall i es va tornar borrós, després es podia veure un edifici 

blanquinós i una taca vermella. De cop i volta van picar la porta de la meva 

habitació, i l'edifici va desaparèixer del mirall. Era la meva mare: 

- Què vols, mare? 

- No res, només volia veure si estaves bé, com estàs? 

- Bé, mare.- La meva mare se’n va anar de la meva habitació i va tancar la 

porta. 
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Després d'unes quantes hores des de dalt vaig sentir com em cridaven els meus 

pares des del menjador. Vaig baixar les escales. Sentia les veus dels meus 

pares, però no els veia, vaig mirar a la cuina: no hi eren, al menjador tampoc. 

Què estava passant, vaig començar a cridar a poc a poc: 

- Pare, mare. Pare, mare! M'esteu preocupant! On esteu!? -Ja m'estava 

agobiant i vaig cridar el més fort possible. - PARE, MARE!! 

Havien desaparegut! Tenia molta por. Vaig trucar-los pel mòbil, no me’l van 

agafar! Vaig estar uns quants dies a casa. Un dia vaig anar a la meva habitació, 

vaig mirar al mirall i vaig començar a plorar. Vaig alçar el cap i vaig veure la meva 

mare. Quan li volia dir que l'estimava es va esfumar. 

L'endemà, algú va picar la porta. Vaig anar cap a ella i la vaig obrir. Era un policia: 

- Vostè és Alec Garcia? -Vaig assentir amb el cap. 

- Fa una setmana que no va a l'escola. Puc veure els teus pares? -Va dir el 

policia. 

Vaig mirar cap al terra amb els ulls mig plorant. Me'n vaig anar corrents, plorant 

i em vaig dirigir cap a una botiga coneguda. Quan vaig poder arribar a la boiga 

vaig obrir la porta i van sonar els cascavells que hi havia al sostre: 

- Benvingut a Adivinator. -Va dir la senyora Peppins, la propietària de la 

botiga Adivinator. 

- Hola, Peppins! 

- Hola, Alec, per què has vingut aquí? 

- Doncs vull que endevinis el que em passarà. 

La senyora Peppins em va mirar estranyada: 

- D'acord, fill. -Va dir la Peppins. 

Ella va agafar una bola de vidre i va començar a dir paraules a les que no trobava 

sentit. En aquella esfera es podia veure l'edifici blanc amb la taca vermella, però 

es podia veure més bé. M’hi vaig fixar més i era un hospital. Al cap d'una estona 

es va poder veure el meu pare i la meva mare agafats de les seves mans i 

plorant. De cop i volta la visió es va esfumar: 

   -   Que vol dir això que acabem de veure? -Vaig dir-li a la senyora Peppins. 

   -   Que has de trobar la teva pròpia vida. -Va dir la senyora Peppis. 

Per què tothom deia coses sense sentit? Però havia d'intentar-ho. Un parell 

d'hores després me'n vaig anar cap a casa i vaig esquivar la policia. Vaig entrar 

per la finestra del jardí. Vaig anar a l'habitació dels meus pares i vaig començar 
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a buscar respostes. Van passar unes quantes hores, vaig trobar un paper una 

mica arrugat i el vaig anar obrint. Posava una cosa estranya: 

- Hola fill, si llegeixes això vol dir que no hi som. El teu pare i jo et volem dir que 

t'estimem molt però has de comprendre que no som el que et penses. -Hi deia. 

Me’n vaig anar a dormir al llit on dormien els meus pares. 

L'endemà em vaig despertar, vaig anar cap a la cuina i no hi havia menjar. Em 

vaig decidir a anar a comprar al supermercat. Vaig arribar i no hi havia ningú. Ni 

a les caixes registradores, ni tampoc hi havia clients. Eren al voltant de les 9:30. 

A aquella hora normalment hi havia molta gent. Vaig sortir fora del supermercat 

i no hi havia absolutament ningú. Vaig anar a casa d’en Bruno, es un amic meu 

de la infantesa i vaig picar el seu timbre. Vaig esperar, i ningú va obrir-me la 

porta. El poble estava desert, només hi era jo. Vaig començar a plorar.  

Es van sentir uns terratrèmols. Vaig mirar cap a l'horitzó i tot anava 

desapareixent. Estava molt espantat, tenia molta por. Vaig anar corrents cap al 

sentit oposat. Tot anava desapareixent, les cases, els edificis, els contenidors, 

els cotxes. Tot! Vaig arribar a la meva casa, vaig sospirar profundament. Al cap 

d'uns cinc minuts la porta va desaparèixer i les parets també. El món estava 

desapareixent. Vaig córrer cap a la meva habitació i vaig veure que el mirall 

estava brillant molt, em vaig apropar i ja la meitat de la casa havia desaparegut. 

Vaig posar la mà en el vidre i el vaig travessar. A la meva ment estava recordant 

els moments tristos i feliços de la meva vida, des de que vaig néixer fins ara, era 

com tornar a viure una vida en 5 minuts. Quan vaig arribar en la meva ment en 

aquell dia tot es va tornar negre. Notava com la llum em traspassava per les 

parpelles. Vaig poder obrir els ulls. Hi havia els meus pares davant meu, no m’ho 

podia creure. Estava en un hospital. Els meus pares em van començar a abraçar 

i a dir: 

- Fill estàs aquí, estàs viu! 

- Que m'ha passat? -Vaig dir. 

- Has estat set anys en coma, però ja estàs aquí, ja no importa. -Va dir la 

meva mare il·lusionada. 

Els meus pares em van abraçar, i tots tres vam tornar a casa i vam començar a 

ser una família de veritat per fi. 

 

June Zuazola. 6è EPRI. Terral 
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A través del vidre de la finestra 

Em dic Marc i tinc dotze anys. Des de molt petit he tingut molts problemes de 

salut, no sé quina història hi ha amb el meu sistema immunitari que no acaba de 

funcionar. El meu cos és com un equip de futbol i la defensa són uns patates. Jo 

soc el porter i com que els de la defensa són un colador no paraven de marcar-

me gols: un xut de virus, bacteris de penal… i els entrenadors, que estan 

pendents de mi tot el dia perquè són els meus pares, van decidir treure'm del 

camp i posar-me a la baqueta. Així que aquí estic, mirant-m'ho tot des de la 

distància, a través del vidre de la finestra. 

Visc tancat a la meva habitació. Tothom que entra a casa s’ha de rentar bé i 

posar-se mascareta. Com que no puc anar a l’escola segueixo totes les classes 

online. Jo els veig a tots a la pantalla, però crec que ells s’obliden de mi. Quan 

ells surten al pati, jo miro per la finestra, la meva distracció preferida. 

Cada dia a les 8:00 la senyora Teresa treu a passejar el Ruski. El Javier i la 

Montse, la parella d’escombriaires, passen al cap d’una estona  i sempre em 

saluden. La mare un dia va parlar amb ells i els hi va explicar que jo sempre els 

observava atentament. El meu carrer fa pujada, i quan l’autobús puja carregat 

amb tots els nens cap a l’escola, si el semàfor es posa vermell, el conductor sua 

de valent arrencant una altra vegada. Sempre penso que un dia baixarà carrer 

avall. A mig matí el pare baixa a comprar al Mercat amb el carro, com que sap 

que el miro sempre fa alguna tonteria per fer-me riure. Un dia vaig veure en 

directe un robatori, la que es va liar amb els veïns, la policia… I jo vaig ser un 

testimoni clau. 

Amb els anys que porto vivint així mai m’havia imaginat que tothom es 

solidaritzaria amb mi i viurien l'experiència d’estar tancats a casa. Durant uns 

mesos m’he sentit com un més del grup, perquè tothom seguia les classes des 

de casa, i les mascaretes!! Semblava que s’ho acabessin d'inventar, però a casa 

ja fa molts anys que anem amb mascareta… 

Tothom sempre m’ha dit “Quina pena, així no surts mai?”, “Sempre tancat a 

l’habitació…”, “I no pots anar a jugar amb els amics? Pobrissó!”, “Quina llàstima 

que no puguis anar a l’escola!”, “Et deus avorrir moltíssim!”, etc. I no entendran 
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mai que jo sempre penso la sort que tinc de tenir una finestra d’un metre 

per  cinquanta-tres centímetres. M’ho miro tot a través del vidre de la finestra. 
       Bruna Borràs. 6è EPRI. Marinada 

 Records   

Per a vosaltres una finestra és un forat fet a la paret per ventilar i donar llum, 

però per mi és una manera de posar-me a recordar i recrear moments. Quan era 

petita el meu avi m'explicava històries, assegut en un balancí al costat de la 

finestra, ens podíem passar hores allà, me'n recordo com si fos ahir, potser d'això 

em ve aquesta facilitat per poder veure-ho tot a través dels vidres de les finestres. 
 
És de nit, la lluna és vermella com la sang, l’aire entra i surt per la finestra. Durant 

uns instants la casa es queda en un silenci esgarrifós i de sobte se senten uns 

punys que piquen la finestra, no un, ni dos, sinó milions de dits que piquen el 

vidre sense parar. Estic tremolant i no sento les cames, m’encamino cap a 

aquella finestra, m’espanto, respiro i continuo uns quants metres endavant. Quan 

arribo veig unes cares que em ressonen al cap, són persones que jo coneixia de 

petita, amb les que jugava al pati de l’escola, els meus amics. Em cau una 

llàgrima, d’alegria i a la vegada de tristor, de petita no tenia molts amics, però els 

que tenia valien la pena. Els saludo, així i tot, no reaccionen, segueixen fent la 

seva.  
 
De sobte apareix una nena amb els ulls blaus com el mar, un somriure d’orella a 

orella i una bata d’un color blavós. M’aproximo encara més per veure de qui es 

tracta, parpellejo unes quantes vegades per assegurar-me que els meus ulls no 

m’enganyen. Soc jo en petita. Acaricio les seves mans amb les meves i em 

trasllado dins els records. Quan arribo me'n adono que estan al pati de l’escola, 

jo estic sola recolzada en una pedra, vaig corrent i m'assec al seu costat, li agafo 

la mà i em quedo contemplant el paisatge, veient com ells estan jugant i nosaltres 

estem assegudes sense saber què fer. No me'n recordava que a l’hora del pati 

sempre estava sola. Intento comunicar-me amb ella, però és quasi impossible. 
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Mentre la miro, recordo el difícil que era el fet que algú jugues amb mi, em 

convidessin a les festes d’aniversari o volguessin estar al meu costat.  
 
De cop i volta sento una olor que em transporta a casa dels meus avis, és l’olor 

de la coca de iogurt de la meva iaia, aquells moments en que estava impacient 

per a poder menjar el meu tros de coca. En aquell mateix instant veig que la 

petita s’aixeca i es dirigeix cap a la porta d’entrada de l’escola, jo em quedo 

parada sense saber com reaccionar. Surto corrents i em dirigeixo cap a ella, 

l’abraço, amb tanta força que desapareix. M’espanto, vaig ràpidament cap a la 

porta i empento amb tant esforç, que s’obre sola. De dins surt la petita, em ve i 

m’abraça, no m’ho esperava per res, això sembla un somni fet realitat. Poder-me 

retrobar amb mi mateixa de petita és una cosa que a tothom li agradaria. Tenir 

aquesta oportunitat, i jo l’he d’aprofitar. Ens estem una estona parlant i li dic que 

cuidi molt dels avis, que si se sent sola, segur que sempre hi haurà algú que 

estigui al seu costat. Que quan estigui trista, pensi en aquest retrobament. Jo 

quan et trobi a faltar, miraré per la finestra, espero que tu també ho facis. 

T’estimo.         

 
    Lia Soler Cambronero.6è EPRI. Marinada 
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Primer Cicle d’ESO 

La mort de l’Arxiduc 

Va aparèixer.  

Un cop de llum va il·luminar l'estret carreró de Sarajevo, tot seguit va aparèixer 

una noia. Va caure a terra i unes nàusees terribles la van envair.  

Aquella sensació, va pensar, seria com viatjar en avió a la velocitat de la llum. 

De sobte el lleu i divertit somriure es va transformar en una mirada seriosa, no 

podia fracassar en aquell intent. Va mirar el seu rellotge, era dia 28 de juny de 

1914, li quedava un intent i no estava disposada a desaprofitar-lo. Tot i que el 

mal de panxa no havia, ni tan sols, començat a desaparèixer, va començar a 

córrer, al mateix temps que extreia de la seva butxaca un ganivet. Allà hi havia 

el carro, així doncs ell no hi devia ser gaire lluny. Llavors el va veure.  

Ell tenia ja el revòlver i es preparava per atacar, ella se li apropà sigil·losament 

pel darrere amb el ganivet i, amb un silenci absolut, el va apunyalar. De la ferida 

va començar a brollar una substància escarlata que anava formant un toll.  

En aquell instant va mirar-se el rellotge i va somriure, amb les mans encara 

tacades de sang. Va prémer un botó i va desaparèixer, tal com havia aparegut, 

deixant darrere seu un halo lluminós que, a causa de la llum emesa pel Sol, va 

ser imperceptible.  

Va aparèixer en un lloc conegut i va lamentar que les nàusees causades pel 

viatge d'anada es repetissin en el de tornada, encara carregava el cadàver d'en 

Gavrilo Princip - qui seria l’assassí de l’arxiduc, acte que causaria la 1a guerra 

mundial -, era repugnant. De sobte un home va entrar a la sala. Lluïa un somriure 

igual al d'ella, que mirava el rellotge, la data era clara 12-3-2022. Orgullosa va 

dir:  

- Soc la primera viatgera en el temps i he evitat la Gran Guerra.  

Va caure a terra, exhausta.  
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Els dies següents van ser de pura felicitat. Només pensar que una part de la gent 

present estava allà, viva, gràcies a ella, l'omplia d'alegria. Els següents dies se'ls 

va agafar de vacances. Es va dedicar a llegir i a descansar, ja que els viatges en 

el temps resultaven esgotadors. Els últims dies s'havien fet eterns, després que 

un centenar d'anys haguessin passat en uns instants, el temps es feia llarg, 

tediós i insuportable. Un dia, quan ja no podia més, es va disposar a anar a la 

biblioteca. Allà va trobar centenars de llibres. Un d'ells era, Història del segle XX 

a Europa. El va agafar per a consultar-lo i, en veure l'índex, es va horroritzar, puix 

el capítol 3 era, ni més ni menys que, La 1a guerra mundial. Va tancar els ulls i 

els va tornar a obrir, va tibar-se dels cabells per comprovar que allò no fos un 

somni - un malson, més aviat - però aquelles paraules maleïdes que ensorraven 

el seu somni, allò per què havia lluitat, no desapareixien, no s'esborraven. Va 

arrencar a córrer amb el llibre a les mans, cap a casa d'un amic seu, el mateix 

que l'havia ajudat en la seva croada i que havia creat aquell enginy - o andròmina 

- que l'havia acompanyat en el seu viatge en el temps i l'espai a aquell Sarajevo 

de 1914, bressol d'una guerra que segaria tantes vides.  

Va trucar al timbre, però en veure que la porta estava oberta no va esperar 

resposta, sinó que la va obrir directament, va trobar el seu amic al darrere amb 

expressió estupefacta.  

- Què passa?-... va balbotejar ell. 

- La teva màquina del temps no funciona-. Va dir, enfadada.  

El seu rostre va fer una curiosa i dramàtica evolució de l'expressió sobtada a una 

de sorpresa, que seguidament va evolucionar a un rostre indignat i ofès.  

En Gilbert, que era el nom del creador de tal andròmina, sentia un amor per  la 

seva màquina comparable al d'un pare per la seva filla. Aquell insult cap a la seva 

creació, tan terrible - el pitjor que se li pot dir a un inventor del seu invent - el va 

colpir. Ella va proposar-se explicar-li:  

- Tanta lluita per a res -. Va dir desesperadament. - Què 

passa Lea?  

- Mira-. I va obrir el llibre d'història per l'índex.  

En Gilbert va fer exactament el mateix procés que uns instants abans, primer 

una expressió esmaperduda, seguida d'una expressió sorpresa i posteriorment 

d'una irada i indignada.  
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- Com pot haver passat?- Va arrancar-li el llibre de les mans i el va obrir per la 

pàgina de la Gran Guerra-. No hi havia pensat... Per molt que impedíssim 

l'assassinat de l'Arxiduc, es va enfonsar un vaixell francès i van culpabilitzar a 

Alemanya i es va iniciar la guerra, però en realitat va ser a causa d'una explosió 

a la caldera. Potser si impedim això, podríem impedir la guerra.  

- Un altre cop...  

- Si vols hi vaig jo.  

- No cal. Hi aniré, evitaré l'explosió, i acabaré amb aquest malson.  

- D'acord.  

Altre cop les nàusees van envair-la i, aquest cop, va aparèixer a la coberta d'un 

vaixell. Va somriure, sabia que mai no s'hi acostumaria a aquella sensació Va 

començar a córrer. Aquell vaixell no era un militar, sinó un vaixell de passatgers 

i estava ple de gent. Va córrer cap a la sala de màquines i va amagar-se. A les 

7 del vespre va arribar el rutinari descans dels encarregats de la caldera. Al cap 

d'uns instants, va adonar-se que el mesurador de pressió de la caldera mostrava 

nivells crítics. Va prémer el botó d'alarma i va restar amagada fins a veure 

complaguda com els encarregats salvaven la caldera i ella, milions de vides. Va 

sortir de la sala i va amagar-se per a reactivar la màquina del temps, i deixant 

enrere aquell halo lluminós que ja altres cops l'havia acompanyada va tornar al 

present.  

- Soc la primera viatgera en el temps i he evitat la Gran Guerra.  

Va caure a terra, exhausta.  

En Gilbert la va mirar trist, ella va córrer cap a ell i va veure que encara subjectava 

el llibre d'història. La Lea va deixar anar un crit sorprès en veure, altre cop, el 

fatídic tercer capítol. Va obrir el llibre per la pàgina 50 - nombre que se li havia 

gravat al cap com ferro ardent - i va celebrar que com a mínim el motiu no era 

l'enfonsament del vaixell. Segons explicava el llibre, el secretari del Zar va 

entregar al mateix Zar un fals telegrama que suposadament implicava que 

l'Imperi Austrohongarès donava suport als bolxevics en la revolució que es 

produiria anys després. Ella va dir, seriosament;  

- Unes hores de descans i després aniré a l'Imperi Rus, m'agafaré una jaqueta - 

va dir sarcàsticament per a amagar la desesperació que sentia.  
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Al cap d'unes poques hores, va estar llesta, amb la màquina del temps i, en 

instants es va trobar a un palau, ricament decorat amb tons daurats i aranyes de 

cristall. El palau del Zar. En les següents hores va seguir sigil·losament al 

secretari del Zar. L'Aleksandr Kaminski era un home amb mirada astuta i 

expressió perversa, venia de la família més rica de l'imperi Rus - excepte, 

òbviament, dels Romànov - i, tot i que en públic es mostrava totalment sotmès al 

Zar, a l'ombra controlava tota la cort i tres quartes parts de l'imperi Rus -.  

Va aprofitar un instant en el qual un dels quilomètrics i quasi infinits passadissos 

del palau del Zar estaven buits a excepció del secretari per a llançar-se-li a sobre 

i, al moment, activar l'atifell. Es va trobar en el present. Així que, l'única cosa que 

va gosar preguntar la Lea va ser; per què falsificar un missatge que podia causar 

una guerra. En Kaminski - al·ludint frase si frase també a la integritat centenària 

de l'imperi rus - va explicar que ell sabia que, en l'ambient irritat de les masses 

russes, una gran guerra uniria, sota l'escut dels Romànov, a tot l'imperi i els seus 

conciutadans. En Gilbert va sospirar, ja que aquella guerra era la gota que feia 

vessar el got i causà la Revolució Russa. Tan ràpidament com a en Gavrilo 

Princip, van assassinar a en Aleksandr Kaminski. En Gilbert i la Lea van mirar-

se, i amb por van apropar-se altre cop al llibre. Allà van veure novament  el mateix 

capítol.  

La Lea va posar-se a cridar i va caure a terra, desesperada, ja no podia més. De 

sobte se li van obrir els ulls com plats i va parar. Amb una clarividència 

sobrehumana va sospirar i va murmurar d'una manera inintel·ligible:  

- No podem canviar el passat… Millor deixar-ho tot com està.  

Abans que ningú no pogués aturar-la va tornar a viatjar en el temps. En aquell 

moment es trobava altre cop a Sarajevo, uns instants després que la vegada 

anterior, en aquell mateix carreró. Posseïda per un incomprensible instint, va 

córrer cap a on ella havia corregut el cop anterior, i es va veure assassinant a en 

Princip. Un cop es va veure desaparèixer - estranya sensació la de veure's a un 

mateix - va córrer cap a on era, i va celebrar descobrir l'arma de l'assassí. La va 

agafar i, des de la distància, va assassinar a l'Arxiduc. 

 
                                                                 Martí Batalla. 1r ESO. Ponent 
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Sentiments sense escoltar  

Moltes històries amagades  

les quals totes haurien de ser escoltades.  

Totes plenes de dolor i tristor.  

Sense motius et trobes envoltat  

en una inmensa sensació de soledat.  

Sense ganes de viure i somriure  

per falta d'empatia i d'optimisme.  

No hi ha cap cosa que et motivi suficient  

i tampoc confies en la gent.  

Has d’explicar el que et passa  

a la persona que et doni confiança.  

Qui millor que una mare  

ella sempre serà la teva millor aliada.  

No serà gens fàcil el moment,  

has d’obrir el teu cor i la ment.  

No et tanquis a la teva habitació  

per no donar cap mena d’explicació  

del teu canvi de comportament  

per tot el que t’afecta constantment.  

Si t’alliberes del teu problema  

veuràs que la vida val la pena.  
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Cap persona té dret  

a fer-te sentir malament  

sempre has de tenir present  

a la gent que t’estima enormement. 

 

No et rendeixis mai  

malgrat que envaeixin el teu espai.  

La teva intel·ligència no es pot veure afectada malgrat 

escoltis comentaris amb mala baba.  

A l’escola ens han ensenyat  

a combatre tota dificultat  

i en aquest cas ens hem d’aixecar  

moure, lluitar i denunciar  

qualsevol cas d’assetjament escolar que ens pugui 
constar. 

. 
 

Aitana Garcia.  1r ESO. Llevant 

El mar  

Vet aquí una vegada una medusa petita, molt petita que vivia a prop dels coralls 

més bonics de les illes Coiz, unes illes precioses al nord de Clem. Els seus dotze 

germans i germanes, la seva meravellosa mare i el seu fantàstic pare vivien en 

harmonia amb els altres peixos i balenes. L'únic problema que tenia aquesta 

medusa és que ella no tenia el venè ventoens, per tant, no obtenia aquest do 

que tenen gairebé totes les meduses. Això era una qüestió greu per la Gala, la 

medusa, ja que, no tenia aquesta protecció. No la deixaven sortir enlloc. Quan 

sortien a passejar es deslliuraven d'ella amb alguna feina que fer al jardí d'algues 

o la deixaven amb la cangur. Un dia, però, va enfrontar-se als seus pares: 
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• Perquè no em deixeu sortir enlloc - va reclamar la medusa - Soc massa 

petita? 

• No, no és això, el que passa és que... És que... No volem que et passi res, 

vull dir si algun dia un animal t'ataqués, tu no tindries amb què defensar-

te ni amb què contraatacar - van dir els seus pares. 

• Ja soc prou gran per buscar estratègies i escapar-me dels que m'ataquen 

- la Gala va murmurar - Ja sé que us passa, com que no tinc el venè no 

puc ser una medusa de veritat, oi? 

 

L'avi l'hi havia explicat una història de la seva amiga preferida; la tortuga Martina. 

La tortuga Martina des de petita havia viscut amb l'avi. No tenia la mateixa closca 

que tota la seva família i sempre la deixaven de costat, no la portaven als seus 

viatges al Carib i s'havia de quedar amb la balena Joana, la més vella de tot el 

Mediterrani. Un dia, però, mentre la Joana llegia el plactodiari, la Martina es va 

escapar per la porta del darrere i mai més va veure a la seva família. 

 

 

• Ben bé no és això filleta meva, el que passa és que no volem que et facin 

mal, ets la nostra filla, el nostre deure és protegir-te -van fer amb un to 

que a la Gal·la li va semblar una mica irònic-. 

• Doncs marxaré - va deixar anar la medusa - Jo sé que m'estimeu, però no 

sempre ho demostreu. Jo us amanyago moltíssim, us faig el dinar, us 

porto farigola de mar per esmorzar... I vosaltres m'ho torneu amb una 

noteta dient que marxeu dues hores? Em sembla que no és just. Soc 

diferent de tots vosaltres; tanmateix, això no significa que us pugueu 

aprofitar de mi. 

• Em farà mal, ets la meva filleta; no obstant això, si és el que tu sents, et 

deixaré marxar, però amb una condició - va dir amb un to trist - que algun 

dia ens vinguis a veure, d'acord? 

• És clar mare - tots es van abraçar. 
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La Gal·la va fer les maletes i al cap d'un parell de dies, no abans d'acomiadar-se 

de tot el llogaret, va marxar. 

 

El viatge va ser llarg, però quan per fi va arribar a una illa, va decidir parar a 

passar la nit a la vora del mar. Va trobar algun peixet per sopar i va dormir molt 

bé. No obstant, el corrent se la va emportar a un lloc on no hi veia per enlloc 

terres. Tot i que no hi veia res més per al girientorn, sentia que no estava sola. 

 

Les aigües van començar a tremolar, els ocells volaven en direcció contrària d'on 

venia el soroll, les onades cada cop eren més voluminoses i sentia que entre les 

cames passaven animals de tota mena i de totes les dimensions. Ella també va 

intentar tirar endavant, però no va poder, ja que se li va enganxar un tentacle 

entre dues roques. A la llunyania es començava a veure una silueta per la llum 

de lluna; tanmateix, no sabia molt bé què era. La silueta cada vegada anava 

prenent més forma, era una espècie de drac/dinosaure/monstre. La Gal·la es va 

alarmar moltíssim. 

 

 

• No és real, no és real. És un malson, és un malson - va intentar convèncer-

se 

 

La bèstia rugia tant que el seu alè quasi deixà sense aigua el mar. Per la sorpresa 

de tothom, la meduseta va enfrontar-se a l'animalot, no tenia res per a protegir-

se tot i que va donar la cara. Tenia por, però com el seu bon avi li va dir; "No cal 

conèixer el perill per tenir por; de fet, els perills desconeguts són els que inspiren 

més temor." 

El drac s'acostava més i més i més, fins que es van quedar cara a cara la medusa 

amb el drac. Semblava que tenia gana, crec que li va caure una mica de saliva 

en veure que la medusa estava en aquell punt tan bo que els hi agrada als 

monstres de deu metres de llargada que viuen sota les profunditats del mar... 

Llavors va passar la cosa més sorprenent de la història, va aparèixer una barca 

amb uns... Com es deien?, ah sí!  Humans. Semblava que la visita d'aquests, a 

la bestiola no li va fer gens de gràcia. Aixecava les potes i feia encara més soroll.  
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Mentre el drac estava ocupant-se dels Homo sàpiens, la medusa va poder fugir 

fins a l'illa on s'havia "allotjat" la passada nit. Aleshores, va dormir 

tranquil·lament. 

 

Al matí va mirar cap a l'horitzó i va pensar; "En quin món més bonic vivim, oi? 

Per molt que la vida et tracti malament, tot s'arregla. Tenim moltíssima sort.” El 

drac estava al costat, per alguna raó cap dels dos parlava ni es movia. L'únic que 

va poder veure la medusa era com d'una tira de sang d'aquella pell de color verd 

fosc queia al mar, els humans l'havien atacat. I en un segon el drac es va 

enfonsar, així sense més. A la medusa li va fer pensar, que en un tancar i obrir 

d'ulls de sobte estàs i ja no estàs...? La Gal·la els trobava a faltar,els trobava a 

faltar a tots, a tots. A la seva família, sobretot al seu avi, i tot i que no es van 

presentar també trobava a faltar al drac. 

 

Potser no t'agrada el que t'ha tocat o a vegades et sents una mica distant, però 

saps que t'estimen i el valor de deixar-se estimar i saber estimar és el més bonic 

que hi ha a la vida. I a estones no valores el que tens fins que ho perds. 
 
 

Clara Ticó.1r ESO. Ponent 

Bloquejada 

És diumenge a la tarda i soc a la meva habitació, asseguda davant l'escriptori 

amb el propòsit d'escriure un relat per presentar als Jocs Florals de l'escola. 

Estic còmoda, la llum és perfecta i he posat una playlist de música suau, que 

estic convençuda que ajudarà a inspirar-me. 

L'escriuré primer a paper perquè m'agrada més, i després ho passaré a 

l'ordinador. 

Agafo fulls i un munt d'idees soltes em ballen pel cap, però només són paraules, 

no em decideixo per quina frase he de començar ni sobre quin tema, ni el lloc on 

vull que transcorri la història... Horror! Estic bloquejada. 

 

Tot procés creatiu comença del no-res, un foli, una pantalla, un llenç... 
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Havia sentit parlar alguna vegada de la por al full en blanc, però mai m'havia 

passat. I ara el meu cervell m'estava traint amb aquest asfixiant bloqueig. 

Intento deixar la ment en blanc i de sobte començo a sentir sensacions estranyes 

dins meu. Noto com si les meves venes estiguessin plenes de lava fossa. No 

crema per dins, però m'omple d'una energia increïble i gens desagradable. Em 

sento capaç de fer qualsevol cosa. 

 

Aquesta curiosa energia omple el meu cervell i sembla que vagi a esclatar. No, 

millor dit, ja ha esclatat. 

Ara puc veure tot el que m'envolta, no només aquelles coses mundanes que 

observen els nostres ulls, sinó tot! L'aire, les més petites motes de pols, l'escalfor 

de la llum... Fins i tot les fibres del meu cos. És meravellós! 

Porto una bona estona concentrada en aquestes petites coses. Sembla que la 

meva ment és capaç d'ocupar-se d'un munt d’idees en un mateix instant. 

Inspiro, expiro i em decideixo a obrir els ulls. Si només amb la resta dels meus 

sentits, el meu cervell i aquesta nova energia que em recorre soc capaç d'alguna 

cosa així, què serà el que vegin els meus ulls? 

 

Vaja quina decepció. L'únic que tinc davant meu és el maleït full en blanc. Torno 

a concentrar-me en el meu interior, amb el torrent d'energia que circula sense 

control per tot el meu ésser. 

Em sembla que començo a veure un pou, en qual si volgués, podria arribar a 

submergir-me i amb les mans modelar l'aigua. 

A poc a poc estenc els meus pensaments per anar dosificant aquesta energia i 

poder donar forma a l'allau d'idees que reculen pel meu cap. Sí, és clar, puc 

dirigir-la com vulgui. Això és al·lucinant. 

Concentrada, aixeco els braços i broten del terra tres pilars. Somric mentre em 

capbusso al llarg i ample de les meves noves capacitats i dono vida a tot el que 

em ve al cap. Començo per una torre de vidre, tan alta que és difícil imaginar que 

alguna cosa així pugui sostenir-se en peu. Però el vidre és una mala combinació 

conjuntament amb el radiant sol d'estiu que hi ha. Així que enfosqueixo la torre. 

El resultat tampoc m'agrada, per la qual cosa la torno a transformar, aquest cop 

en una torre de marbre blanc. 
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Així i tot el sol encara reflecteix sobre el marbre. Espera, no se suposa que puc 

fer el que vulgui? I si faig que aquest mateix marbre absorbeixi els raigs de sol? 

Fet, davant meu s'erigeix una gegant torre blanca, que en observar-la no fa mal 

a la vista. 

Al voltant començo a aixecar diferents estructures. Una casa, un palau, una 

piscina que omplo amb aigua cristal·lina extreta directament dels núvols... El 

resultat és espectacular. 

Em permeto barrejar tots els capricis de la meva ment. Torres, gratacels, escoles, 

cases amb jardí... De tot. 

 

Crec que puc fer alguna cosa millor. Potser soc capaç de crear vida. Em poso a 

fer un repàs de totes les criatures estranyes que puc recordar. Selecciono una 

mica d'aquí, una altra d'allà. Cada vegada em costa menys crear i desfer. Quanta 

més pràctica, major facilitat tinc per fer el que desitjo. 

No sé quant temps porto cercant aquest petit i nou ecosistema que m'envolta. 

M'encanta i crec que puc passar un munt d'hores més. 

Ho faig fins que noto com algú em toca l'espatlla i trenca la meva concentració. 

És la mare. 

 

-Què fas? Fa una bona estona que t'observo. Estàs bé, no? Tenies una cara de 

felicitat que he pensat que sí. 

-Que què faig? Responc encara submergida en els meus pensaments. De sobte, 

com una il·lusió òptica, les meves creacions van parpellejar durant una mil·lèsima 

de segon, per després esclatar en mil trossos i desaparèixer davant dels meus 

ulls. 

-Jo, jo... Només estava provant els meus límits. Dic. 

-Límits? De què? 

-Doncs de què vols que sigui? De la meva imaginació! Contesto. 

-Ah... vaja. Sembla sorpresa. I els has trobat? 

-Els límits no. I estic convençuda que no els trobaré mai. 

La mare riu en veure la meva expressió. 

-No t'amoïnis, ja veuràs que quan creixis, deixaràs d'amoïnar-te per aquestes 

coses. 

Espero que no, penso per mi. 
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Totalment retornada al món real, m'adono que el full en blanc està ple de 

paraules, dibuixos, idees... A punt per començar a escriure el meu relat pels Jocs 

Florals i només em faltarà una mica de sort i que agradi a tothom!     
 
                                               

Irene Ortuño. 2n ESO. Tramuntana 

A través de la finestra  

Em vaig aixecar, mirava per la finestra espantat, mentre queien bombes del cel. 

 

Tot això va començar un dimecres 19 de febrer. Tornava cap a casa meva, 

després d'un llarg dia d'escola, agafava l'autobús, perquè vivia a Čerkasy, un 

petit poble als afores de Kíev. 

 

Quan vaig arribar a casa, vaig saludar el meu pare, la meva mare i el meu germà. 

Vaig tenir una tarda lliure de feina, ja que estàvem d'avaluacions. Vaig passar 

una estona parlant pel mòbil amb els meus amics, em vaig dutxar, vaig sopar i 

me’n vaig anar a dormir.  

 

L'endemà, el meu pare, com de costum s'aixecava a les 5 del matí per preparar-

nos l'esmorzar. De cop i volta va venir corrents pel passadís cap als dormitoris 

cridant que havíem de marxar de casa. No enteníem perquè ens despertava tan 

d'hora. De sobte vam començar a sentir sorolls similars als focs artificials. Vaig 

anar a una gran velocitat cap al menjador. 

 

Mirava per la finestra espantat, mentre queien bombes del cel. 

 

El cel era molt negre, amb una lluna plena sanguinolenta. Les campanes 

repicaven en el campanar per alertar la gent, que corria cap als afores, allunyant-

se del poble.  

 

Estava més que espantat, em queien llàgrimes dels ulls i el cos em tremolava.  



 62 

 

Sabia que potser no tornaria a veure la meva casa, els meus amics i part de la 

família. Estava perdent el que estimava, la meva vida desapareixia en un tancar 

i obrir d’ulls. 

 

Mirava per la finestra espantat, mentre queien bombes del cel. 

 

Vam agafar el més essencial, i vam sortir corrents en direcció a la frontera de 

Polònia. Es respirava un ambient d’inseguretat, de desesperació, de tristesa, de 

ràbia, de pànic... 

 

De camí, un desconegut ens va oferir un lloc petit per resguardar-nos una nit.  

No era un refugi molt acollidor, ja que les parets estaven velles, del sostre 

gotejava aigua, i cada mitja hora passaven una o dues rates. Tenia una petita 

finestra. Ningú es va queixar, perquè havíem perdut la casa, i un senyor ens 

havia acollit. Aquella nit no vaig poder dormir bé. 

 

Mirava per la finestra espantat, mentre queien bombes del cel. 

 

Vam ésser allà, una mica més d'una setmana, fins que al nostre pare va dir que 

s'havia calmat una mica la cosa i va decidir tornar al poble a agafar més 

recursos.  

 

Trobava tant a faltar el poble, que vaig decidir seguir-lo sense que s’adonés. Vam 

caminar unes hores fins arribar al poble. 

 

No podia creure el que estava veient. Tot el poble estava destrossat. El meu pare 

va caure de genolls, i crec que li van regalimar unes llàgrimes. 

 

De cop i volta va sonar un dispar, el cos del meu pare va caure al terra. Jo vaig 

començar a plorar, volia anar a veure'l, però no podia, perquè hi havia un grup 

de soldats. Em vaig quedar mirant en estat de xoc, no podia reaccionar, estava 

tremolant, tenia molta por. Vaig cobrir-me bé la boca amb les dues mans perquè 

no sentissin el meu plor. 
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De sobte, em va venir una altra sensació dolenta, perquè vaig sentir a uns soldats 

dient que havien trobat a uns quilòmetres dues persones amagades en un refugi. 

Volia pensar, que no es referien al meu germà i la meva mare, però en aquella 

direcció es veia fum sortint del bosc. En un instant, sabia que havia perdut l'única 

cosa important que em quedava. 

 

Vaig sortir corrents a tota velocitat, tenia por, ràbia, i una immensa tristesa. Vaig 

caminar un dia cap a l a frontera de Polònia, quan menys m'ho esperava, vaig 

sentir una veu molt dolça, una senyora amb una cara molt agradable em va 

acollir. Ella em va dir que vivia a Polònia, i que si volia podia anar amb ella. Jo 

sense dubtar vaig anar amb ella.  

 

Vam arribar a casa seva, era una casa bella, de color blau amb una tonalitat rosa. 

Era molt espaiosa, i em va deixar dormir en l’habitació més gran. En l’habitació 

hi havia una llitera, un armari i una finestra. 

 

Vaig mirar per la finestra, era diferent, ja no es veia tot fosc amb una boira de 

fum, ni es veien bombes caure del cel, es veia el sol, un cel color blau clar i una 

nova vida per recórrer, va passar de ser una finestra de guerres i lluites a ser una 

de pau i esperança.  

 

Aquest text va dedicat a tots els nens i nenes que han hagut de ser separats dels 

seus amics, famílies i cases per culpa de la guerra. 
 

 

Marc Pérez Felipe. 2n ESO. Tramuntana 
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Segon Cicle d’ESO 

Les conseqüències d’estimar  

Vaig entrar per la porta principal sabent, o potser, una part de mi desitjant, que 

fos l'últim cop que ho fes. Havia fet el recorregut un miler de cops, però produïa 

el mateix dolor que el primer dia. Tothom aquí ja em coneixia. De fet, més del 

que m'agradaria. Els ulls se m'omplien de llàgrimes. No podia retenir-les. Però 

per desgràcia, als hospitals estan acostumats a veure la gent destrossada. Els 

odiava realment, intentaven vestir la tristesa o l'alegria de color blanc. En quin 

moment veuràs aquests sentiments pintats del color de la neu? Ja t'ho dic jo, 

mai. Excepte aquí, que intenten fer d'aquest lloc alguna cosa que sembli una 

mica més elegant, o una mica més neutre, sense sentiments. Quan les 

metgesses, infermeres i cirurgianes són les primeres persones que s'emporten 

el dolor i l'angoixa a casa, quan se'ls hi fa massa gran la bola de no poder sempre 

salvar la vida d'estranys. 

Em faltava l’alè quan vaig arribar per fi a la cinquena planta. Ple d’odi pel color 

de les parets, de rancor i pagant el mal que em produïa aquesta situació amb 

tothom sense que fos responsabilitat de ningú. Enrabiant-me perquè el cafè no 

sortia amb prou celeritat, perquè les portes automàtiques no s’obrien ràpid, 

perquè jo no podia caminar més de pressa, perquè el temps passava, perquè no 

havia viscut el que em mereixia durant els últims mesos.  

Era fora, aturat, esperant davant la porta de l'habitació com si algú m'hagués 

d'obrir. Però ningú podia fer-ho més que jo. Vaig respirar fondo i vaig empènyer 

el mànec amb menys força de l'habitual. El xiulet del monitor multiparamètric, 

aquell que et mesura el pols, em va fer aturar en sec. Volia, però no podia seguir. 

No arribava a veure-li la silueta, però sabia que hi era. Estirada al llit. Amb els 

ulls tancats. Tot igual que sempre, però avui costava el doble. Vaig reunir totes 

les forces possibles només per veure-li un últim cop aquella carona que jo 

admirava tant. Anava vestit com a ella més li agradava, a propòsit, és clar. Mai 

m'havien agradat les armilles ni les camises. No me les posava ni per festes de 

Cap d'Any. Però sens dubte, aquella era l'ocasió. 
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No em sortien les paraules, però ella tampoc podia escoltar-me, tot i que els 

metges diguessin que sí, que estava pendent de tot el que jo li deia, que a 

vegades reaccionava. No em creia res de tot allò. 

Tornava a ser jo.  

Vaig seure a la cadira del costat. Les meves galtes ja estaven tan humides com 

les voreres dels carrers després d’una nit de pluja. Vaig agafar-li la mà. La 

tractava com si fos de vidre. Com si en qualsevol moment es pogués trencar. 

L’estimava, l’estimo i l’estimaré sempre. Sabia que no podia estar-me en aquella 

habitació eternament. L’Emma havia sigut el meu primer amor i puc afirmar que 

serà l’amor de la meva vida.  

Fa cosa d’uns deu mesos va fer una sortida amb moto amb el seu germà. Eren 

dos grans fans dels ciclomotors. A tres quarts de deu de la nit em va sonar el 

mòbil. Era la seva mare. No podia dir dues paraules seguides sense que la veu 

se li trenqués. L’únic que va aconseguir dir-me va ser que anés el més ràpid 

possible a Vall d’Hebron, que em necessitaven. Més que mai.  

No sabia de què es tractava, però de camí a la clínica em vaig imaginar de tot. 

Pel que vaig poder entendre, un cotxe havia xocat amb l’Emma frontalment. El 

seu germà estava bé físicament, però destrossat per dins: ella havia entrat en 

coma.  

Deu mesos després estic aquí. Acomiadant-la. Sense haver pogut viure tota 

aquesta vida al seu costat. Dient-li l’únic que puc dir. Tot el que em surt. 

- No et preocupis per mi, però em vas mentir, tu sempre em deies que el temps 

tot ho cura, i mira’m. Porto les ulleres de les escasses quatre hores que 

aconsegueixo dormir. Intento acceptar que no tot pot sortir com jo vull, i que de 

fet, res surt com un vol- vaig dir-li des del fons del meu cor. 

- No pots ser tu la següent. No pots fer-me això. No siguis així de cruel. No te’n 

vagis. No avui, ni demà, ni l’altre. Ves-te'n quan jo reuneixi les forces necessàries 

per fer-ho abans que tu. 

Suposo que tampoc podia ser. Ella se n’aniria avui, però per mi portava gairebé 

un any al cel. O potser no era tan inevitable.  

Van aparèixer tots aquells homes vestits de blanc i em van fer fora d’aquell 

horrible lloc. La desconnectaven. Tampoc escoltava res. Tot em sonava igual.  

Aquella mateixa tarda, després de pujar al terrat a fumar perquè era l’únic que 

podia calmar aquella ansietat de cavall, vaig deixar caure’m a la calçada sense 
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pensar-m’ho dos cops. Vaig caure perfecte per deixar-m’hi la vida. I ho vaig fer. 

Sense pensar en les conseqüències. Després de tot, tornaríem a estar junts. Ella 

i jo. Per sempre. Ningú podria enderrocar-nos mai més. 
 

Jana Ginés.3r ESO.Llebeig 

La paranoia 

No sé si han passat hores, dies, mesos o anys en aquesta infernal tortura de la 

meva trista i miserable vida. Un pou sense sortida en el que em mantinc fins al 

final de l'eternitat, tancat en un petit racó de la meva pertorbada ment, enfonsat 

dins dels meus distorsionats records. 

La meva vida transcorre davant de la meva vista, una vegada darrera l'altre i 

me'n penedeixo.., me'n penedeixo de tot. Però per més penediments, res no 

canvia. Observo la decadència de la meva vida, el descens a la meva bogeria. 

M'agradaria tornar al passat quan les meves finestres eren de sol i em 

despertava la calor, quan em cridaven per jugar a l'estiu. Per Nadal, quan 

netejava la casa amb els meus germans mentre escoltàvem Miles Davis. Vull 

tornar, anar al cinema durant la setmana, i arribar a l'escola de música al matí. 

Vull quedar-m'hi, no vull sortir-ne, vull tornar, quan no em deixaven entrar a 

l'escola perquè em vestia malament. Jo vull tornar a ser jo. 

La meva història és complicada. Em mantinc en un somni profund, i simplement 

sobrevisc en un confús record d'una petita part del meu cervell que encara 

s'aferra a la vida. No percebo la noció del temps, sé que tinc un cos, però no el 

puc notar, no sé si estic viu, simplement existeixo en un infinit brillant, de color 

blanc, tan blanc com els núvols que solquen el cel. I, en aquest enlluernar infinit 

no hi ha res, res més que els meus escassos records. Vull escapar, vull 

despertar, arreglar tots els errors que he comès durant la meva vida. Poder veure 

una vegada més el somriure de la meva germana petita, i donar-li la mà a la 

meva mare malalta. Però, per molt que ho desitgi, no canvia res, em quedaré 

atrapat en aquest purgatori fins als meus últims moments. No podré veure la cara 

dels meus apreciats germans i donar-los un últim adéu.  
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No he sigut un bon germà, fa temps que evitava ser al seu costat, mai els he 

recolzat i me'n penedeixo, perquè en el fons del meu cor, sempre els he estimat. 

No vaig estar mai present perquè era dèbil, tenia por d'enfrontar-me als meus 

problemes i al món que m'envoltava, i aquest temor em va allunyar de tots fins a 

sentir-me sol.  

La soledat: tu i només tu. T'observes nu davant el mirall i pots veure què s'amaga 

dins teu i a mi no em va agradar el meu reflex. Vaig intentar lliurar-me'n amb una 

copa, una ampolla, un glop i un altre, fins a l'alcoholisme. Fins a acabar en maleït 

pont. 

Recordo aquell dia: la lluna creixent brillava com una joia. Em transmetia 

tranquil·litat, una calidesa carregada d'esperança. El seu reflex a l'aigua 

m'enlluernava, era preciós, un paisatge digne d'un quadre de Van Gogh. Els 

núvols van tapar-la i la foscor va reaparèixer. Era un dia càlid, una tènue brisa 

em pessigollejava les galtes. En aquella vetllada m'acompanyava la meva millor 

companya, una Estrella Damm. Em mantenia a la vora del pont, mentre escoltava 

My Favorite Things. Quan les cançons es van acabar, em vaig aixecar per fer 

una passa endavant, en el buit, i mentre queia vaig girar-me sobre meu per 

observar la lluna per últim cop. Que preciosa i elegant!, vaig pensar. En 

estampar-me contra l'aigua vaig perdre el coneixement. Tot era fosc i tranquil. 

Vaig pensar que la mort significava la tranquil·litat eterna. 

No tota la meva vida ha estat tan buida. Els flaixos dels records de la meva 

infantesa em farien somriure si pogués. M'encantava la música, les tardes de 

cinema amb els meus germans, la cuina de la mare i sortir a jugar  les tardes 

dels divendres amb els meus amics. Era tranquil i una mica tímid, però somreia 

i reia sovint. La mort sobtada del pare en un accident em va canviar 

profundament. Em vaig aferrar a la tristesa, la ràbia i la por, i ja no em van 

abandonar mai més, però fins aquell moment, recordo que estimava la vida. 

En el meu abisme actual tinc ganes de viure. Vull viure!" Crido, però ningú respon 

perquè crido sense paraules. Ploro per primera vegada en molt de temps, però 

ploro sense llàgrimes. Em pregunto sobre les segones oportunitats, i sobre ser 

prou valent per lluitar. Però res canvia. És la mort això?, la mort fa mal?. la mort 



 68 

és freda?. Tremolo i recordo aquesta sensació. Els meus ulls divisen clars i 

obscurs i figures borroses. Els meus ulls veuen, miren. Tinc pànic, sento com 

batega el meu cor contra les costelles. "Tranquil", em repeteixo un cop i un altre. 

Respiro: Inspiro i expiro. Crec que soc viu. 
 
 

Joel Sussler. 3r ESO. Cerç 

 

Los guixuts  

Hola, soy un guixut. Llegué a este mundo hace unas dos semanas, mientras 

Natxo, el profesor de sociales, contaba con la ayuda de una tiza, las revoluciones 

liberales en la clase de Garbí, de cuarto de ESO .  

Para quien no lo sepa, los guixuts somos ese tipo de polvo que cae al utilizar 

una tiza para escribir en la pizarra. Hay de todos tamaños y colores, dependiendo 

del color del yeso y la fuerza con que lo use cada profesor. (Solemos ser blancos, 

pero últimamente se ven de todos colores. Yo, por ejemplo, soy azul. Mis 

compañeros me han explicado que precisamente, el día que nací, Maria Rosa 

había terminado el último yeso blanco que quedaba). Normalmente, quedamos 

amontonados en la parte inferior de la pizarra o en el suelo.  

Tenemos una vida bastante complicada. Hace solo una semana que estoy aquí, 

y ya he vivido más situaciones peligrosas de las que uno se podría imaginar. 

Como dije, nuestra vida es muy dura y complicada. Hay muchos guixuts que 

pierden la vida justo al nacer, cayendo directamente a los grandes precipicios 

que hay entre las baldosas de la clase. Hay una minoría que al desprenderse de 

la tiza, tiene más suerte y no se cae.  

Otros aguantan más días en la pizarra hasta que alguien tiene la magnífica idea 

de limpiarla. De verdad, no sé en qué piensan los profesores que la limpian. Por 

si todo esto no fuera suficiente, últimamente al utilizarse más el proyector y la 

maldita tecnología, cada vez nacen menos tizas.  
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Verdaderamente, es una pena, cada vez tengo menos compañeros con los que 

hablar. Aunque sé que he hecho sonar nuestra vida muy aburrida y peligrosa, lo 

cierto es que no está tan mal. Aquellos que tenemos la suerte de sobrevivir más 

tiempo, lo pasamos bien, ya que estamos todo el día entretenidos con los 

profesores que nos cuentan cosas de todo tipo. Al fin y al cabo, acabamos 

aprendiendo más que algunos alumnos que están durmiendo durante las 

explicaciones 

 

 

Biel Thió. 4t ESO. Garbí 

 

Amor, ¿el nuevo tabú?  

Quiero hablaros de dependencias emocionales y de los jóvenes, más bien de mi 

visión sobre ello.  

Creo que generalmente se nos ha dado a todos una muy mala enseñanza sobre 

el amor, pero no ese amor perfecto de película de Disney, sé que sonará muy 

tópico, pero es la realidad.  

Dime quién no se tragaba horas y horas de películas de amor perfecto, donde 

una chica desfavorecida encuentra a un hombre perfecto y son felices de por 

vida. En realidad, ese no es el único problema, pero sí que pienso que todo viene 

provocado en gran parte por las películas.  

Actualmente, ya hemos dejado atrás muchos tabús. Sí, el más grande que ha 

existido durante mucho tiempo, el sexo. Hace 40-50 años parecía la palabra 

innombrable. Nadie hablaba de eso con sus padres, bien, tan solo pocas 

personas lo hacían.  

Hoy en día ese tabú ha quedado bastante atrás. Ya nos dan suficientes charlas 

en el colegio. No estoy menospreciando nada.  

Los padres cada vez tienen menos problemas en hablar sobre ello, como creo 

que debería de haber sido siempre.  

No digo que no nos quede mucho por saber y por aprender, pero por lo menos 

ahora es mucho más fácil hablar de ello, ya lo tenemos normalizado. 
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Sinceramente, nunca he entendido por qué no lo estaba. Cabe aclarar que no 

todo el mundo, ¡eh! Sigue habiendo muchas culturas y países donde no se puede 

ni empezar esa palabra que empieza por se... 

Ahora las cigüeñas ya han dejado su tarea de traer bebés y se dedican única y 

exclusivamente a ser simples aves, cazar y comer peces.  

Bien, el amor… Sí, quizá vosotros los adultos conocéis una versión distinta, pero, 

ya os digo yo, que hoy en día el querer estar con una persona desde joven hasta 

ancianos, parece que sea algo clandestino. Pocos jóvenes saben querer bien. 

No nos enseñan a saber llevar una relación sana y estable. Últimamente, es lo 

que está pasando. Es que queremos mucho a una persona, tendemos a estar 

todo el tiempo con ella olvidándonos de todo lo demás y cuando ese amor tan 

bonito, tan perfecto y tan idealizado acaba, ¡pum! No le ves sentido a nada.  

Es más, hoy en día el pensamiento para los jóvenes de tener una relación es el 

“para qué” la mayoría están en un “lío y ya”. 

Sé que todo esto que os estoy contando seguramente lo sabéis y más de uno lo 

habrá vivido, pero me gustaría eso, que nos enseñaran a querer bien.  

Para mí el amor, puede englobar muchas cosas. Pero el amor en pareja, pienso 

que debe de ser un acompañante de vida. Alguien con quien disfrutar, pero 

también saber disfrutar y ser feliz “solo”. Es eso lo que estamos dejando atrás 

muchos jóvenes, y no tan jóvenes. Depender tanto de lo que haga la otra persona 

que se pierden a ellos mismos.  

Por no hablar de la estupidez que me parece el término novios. Seguro que lo 

ha inventado el corte inglés, como la Coca-Cola a Papá Noel.  

Compañeros de vida, ese es el término que me parece más bonito.  

Después de haberos soltado toda esta parafernalia, sigo sin saber si os he 

hablado mucho de las dependencias emocionales. Por lo menos os he intentado 

hacer un breve resumen en pocas palabras. Por mucho que seamos la nueva 

generación y veáis que estamos muy avanzados, en algunas cosas, en otras 

estamos un poquitín perdidos. 
 

        Martina Suay. 4t ESO. Gregal 
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Adults 

Gastar la vida  

El día amanece tranquilo en una ciudad sofocada por el calor del agosto.  

Hace tiempo que debía escribir estas líneas y nunca he encontrado 

el  momento… o tal vez he estado esquivándolo.  

Ahora, ya en el ocaso de mi vida, me encuentro en esta situación que frente a  mi 

aparece el niño que un día fui y que tan bien recuerdo.  

- ¿y de mayor que querrás ser? - le pregunto   

- Abogado. Como mi padre- responde rápido.  

No sé si abogado será el camino acertado a elegir. Yo, no es el que 

finalmente  elegí, y me doy cuenta de que me equivoqué desde un principio. Pero 

tal vez el  camino es algo más que una profesión en el futuro.  

Pero, pequeño, no tengas ansia por iniciar ese camino y disfruta de los 

pocos  años que tienes.  

A veces se nos dice que la infancia es magia. Pero esa infancia se va de 

golpe  en la vida y la pierdes sin apenas darte cuenta. Y se fue la vida.  

Cuando pasan los años recuerdas y añoras esa época y le dices a ese niño. 

Te  dices a ti mismo:  

- No tengas prisa en crecer. Hacerte adulto. Pensar con lógica. De 

mayor  lo que debes querer ser es NIÑO y disfrutar con ello -.  

- Ya. Pero yo ya no quiero ser niño. Quiero ser grande y poder 

hacer  muchas cosas -  

Muchas cosas ¿para qué?; medito en mi interior. Mi vida está llena de cosas 

hechas y … está absolutamente vacía de contenido.  
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Demasiadas veces, me viene al recuerdo mi infancia, los juegos con 

mis  hermanos, la dulzura de mi madre al quererme…y esa canción de UNICEF 

cantada en español por aquel grupo cuyo nombre ya no recuerdo.  

-Pero abuelo, tú ya has vivido. Y tu vida siempre me ha 

parecido  maravillosa. A mí también me gustaría vivir esa vida que tú 

has tenido  

Y el abuelo le mira aturdido. Mira aturdido a su interior, por que yo mejor 

que  nadie, sé que mi vida no ha sido vivir. Ha sido existir. Hacer siempre lo que 

es correcto. Lo que se debía hacer en cada momento...En resumen. Una vida 

para  la que no hay queja. Pero tampoco alegría.  

Recuerdo una vez; un viaje en avión donde compartí asiento con una 

persona  que había estado en el Sur. Se pasó casi todo el vuelo hablando de 

esos dos  años donde estuvo en el Sur y después en apenas cinco minutos trazó 

el resto de su vida. Se casó. Tuvo hijos. Después nietos. Enviudó. Ese hombre 

había  existido durante más de ochenta años y apenas había vivido dos. Sus dos 

años  en el Sur.  

Y yo, sin entenderlo entonces, me veo ahora igual de claro. Vivir. Vivir; no sé 

si  he vivido más allá de mi infancia. ¡Claro que ha habido momentos que 

recuerdo  con intensidad de mi vida de adulto! El primer sueldo con el que me 

compré la moto. El día de mi boda; el nacer de mis hijos…pero casi siempre y 

ahora en la  nostalgia de la vejez me doy más cuenta: en aquellos momentos, yo 

no estaba  donde disfrutar cada momento, yo estaba en otra parte. Haciendo lo 

que debía  hacer. Sin pensar si era lo que realmente quería. (Y ahora siento, 

sobre todo, la  vida que le he hecho perder a mi mujer al querer estar junto a mí).  

Mi vida… ha sido la infancia donde muchas veces vuelvo y …   

Y ahora que te tengo delante, con tus ojillos chisposos, tu carita de ocho 

años,  Con toda la vida que todavía tienes por gastar, sólo puedo decirte una 

cosa VIVE.  No tengas prisa en crecer. Si sigues como hasta ahora podrás decir 

que has  hecho muchas cosas (como yo antes en del texto) pero también te digo 

que  crecerás a ninguna parte.   

Disfruta esta infancia que tienes y alarga la felicidad que reporta.  
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Tu madre te llama a lo lejos. Nos despedimos con cortesía y te vuelves a 

tu  madre. Y la veo en la distancia.  

Y le digo. Con los ojos que se me llenan de lágrimas.   

-Mamá. No permitas que crezca. Cuídame mucho. Que yo no he 

sabido.  Y enséñame a gastar mi vida  

Ahora recuerdo UNICEF, la canción  

- “♬…chiquitita no hay que llorar  

Las estrellas brillan por ti, allá en lo alto  

Quiero verte sonreír para compartir  

Tu alegría, chiquitita.…♬”  

Y el grupo ABBA 
 

 
Carlos Puig de Morales Fusté 

(Pare de Cristian Puig de Morales. 6è EPRI) 

Los Delirios  

Con ojos húmedos y fríos 

resignado a sus destino 

el abuelito miraba 

la puerta donde ponía: 

Residencia “los delirios”. 

 

Va muy bien acompañado 

por casi todos sus hijo 

s con sus mudas y zapatos 

en maleta bien metidos. 

 

Disimula sentimientos 
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tristezas y pensamientos, 

no quiere que ellos vean 

lo triste que esta él… 

al verlos a ellos tan contentos. 

 

¡Estarás como en un hotel! 

Le dicen sin convencerle 

rodeado de amigos… 

conocerás a mucha gente, 

Cada día tu estarás muy limpio y resplandeciente. 

 

Rodeado de enfermeras 

amables y sonrientes 

y vendremos algún día 

cuando podamos a verte. 

 

De pronto a unos y a otros 

les ha entrado mucha prisa, 

y habiéndole recordado 

las horas de las pastillas, 

se largan todos al bar 

celebrando el peso sacado de encima. 

 

El abuelito se queda 

triste pero animado 

de todos los compañeros 

pocos hay como el de sanos, 

y hasta tienen buen humor 

pues ya son allí veteranos. 
 
Y jugará a las cartas 

y hasta habrá un paisano 

y no pararan de hablar 

de su pueblo tan lejano. 
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La garrota es lo de menos, 

sillas de ruedas no faltan, 

y se queda muy asombrado 

cuando se siente muy joven 

sabiendo que de los noventa 

la mayoría han pasado. 

 

Cuando puede aún se escapa 

a los bares más cercanos 

y se casca un carajillo 

que le quiten lo bailado. 

 

Se organizan algunas fiestas 

con música y espectáculos 

y a alguna abuela bailona 

ya los tejos la han tirado. 

 

La abuela le sonríe 

hueca como un firifuelle 

pero al mismo tiempo piensa: 

¡A buenas horas mangas verdes! 

 

Así van pasando días 

las semanas y los meses 

de vez en cuando algún hijo 

se pasa por allí a verle. 

 

Hablan con los cuidadores 

medio en broma medio en serio 

él se siente como un niño 

que se ha portado mal 

en el patio del colegio. 
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Casi siempre viene el mismo 

los demás le dan recuerdos 

él le dice al otro abuelo: 

menos mal que tuve cinco. 

 

En la mesa las pastillas 

la verdurita sin sal 

pescadito y caldito 

y agua para no variar. 

 

Piensa en los jarros de vino 

que se llevó al paladar 

vino tinto de sus viñas 

y pisado en un lagar. 

 

Pero aquellos tiempos ya pasaron 

y aun piensa con alivio 

que hasta ha tenido suerte 

de aterrizar en “delirios”. 
 
 

 

Félix Calleja Catalina 

(Avi de la Paula (3r EPRI)  i Mario Casado (1r EPRI)) 

 


