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El nostre gran petit príncep

Sant Jordi, 23 abril 2015

El Petit Príncep ho sap molt bé: els rituals són importants.

I, per complir-los, estem altra vegada aquí, en aquesta celebració tan especial i tan nostra 
de la Festa de les Lletres.

Ho fem per presentar-vos aquesta compilació de treballs, fruit de la inspiració del nostre 
alumnat i, també, de les seves famílies.

En el recull només hi trobareu els escrits premiats perquè la tria és forçosa. Però això no 
vol dir que no hagin quedat a la reraguarda un munt d’obres de gran qualitat, plenes de 
valors personals i literaris, curulles d’il.lusions, de vivències, d’emocions…

Per a tothom (els premiats i els altres), vagi el nostre reconeixement i el nostre 
homenatge!

Ah! I una recomanació: no deixeu d’escriure! Seguiu llegint! Feu com el Petit Príncep i no 
renuncieu mai a una pregunta!

Si manteniu viva la curiositat, si no perdeu l’afany de saber, descobrireu la meravella del 
misteri que, avui, fa olor de roses…

Feliç Diada!

2



Índex d'obres premiades

Índex d'obres premiades................................................................................ 3

Premiats Jocs Florals 2015............................................................................ 4

Parvulari......................................................................................................... 8

Cicle Inicial................................................................................................... 14

Cicle Mitjà..................................................................................................... 28

Cicle Superior............................................................................................... 33

1r Cicle ESO................................................................................................. 40

2n Cicle ESO................................................................................................ 47

Adults............................................................................................................ 58

3



Premiats Jocs Florals 2015

P3: Foques i Pingüins

El cocodril “Xut” al vaixell

Les aventures del monstre

P4: Llúdries i Esquirols

La sirena i els seus amics

El llop dels ulls vermells

P5: Girafes i Zebres

L'aniversari  del  lleó

El viatge de les zebres

1r EPRI: Saltamartins i Espiadimonis

La princesa i el príncep Pau, Ariadna, Joana, Albert

El rellotge Martí, Jose, Diego

El submarí Queralt, Jan, Arnau B

Viatge a la lluna Paula, Íngrid, Jordi, Marc C

Els animals màgics Carla, Clyde, Noelia

El tresor perdut Arnau S, Joan, Mario

El pallasso que quan camina no mira Irene- Ferran- Max- Berta

Els amics nous Valeria, Bruna, Orland

El vaixell dels pirates Andreu, Joana, Marc P

El misteri del fons del mar Júlia, Adrià, Pol

El castell pirata José Luís, Càsper, Roger

La foca loca Julia T, Arnau V, Sílvia, Blai

L'estrella fugaç Pau, Èric, Hèctor

Els nens i nenes que van a l'escola Andrea, Avril, Angel

Una casa amb una estrella fugaç Mireia, Duaa, Hugo
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La guerra dels pirates a la platja Joanna, Unai, Eider, Liam

2n Primària: Òrques i Dofins

PREMIS

La gelatina pina de Marc Castillo

Els animals bonics de Marta Ros

Els meus amics i jo de Berta Cortada

ACCÈSSITS:

L' estel màgic de Helena Lop

El bosc misteriós d' Aral Dalmau

A la platja de vacances d' Albert Xarau

La caixa que caminava i la bruixa d'Alba Canillo

La laia i la martina entren en un bosc encantat de Laia Garcia

3r Primària: Cangurs i Coales

PREMIS

La marieta, l’aigua, el guepard i la trampa de Guillem Guasch
El tren de l’estació de Marc Beltran
La casa viatgera de Jana Martínez: 

ACCÈSSITS

El mico que es deia món de Jordi Anglès
No faré més faltes de deures de Marina del Rio

4t Primària: Martinets i Bernats
PREMIS

De vegades l’amor és massa fort de Joana Martín
La Guerra Mundial del menjar d'Anna Micó
La capa dels desitjos de Ariadna Tutusaus
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ACCÈSSITS

Un esquirol que volia ser metge de Laia Serrano
Una aventura amb invertebrats de Àxel Galicia
La formigueta enamorada de Natàlia

5è Primària: Xaloc i Mestral

PREMIS

Un misteri per no res... de Clara Balagué

El tanc submarí de Carles Lleida
La caiguda d'Àrdor de Miquel Lleida

ACCÈSSITS

L' horitzó del mag de Marc Esteve

6è Primària: Terral i Marinada

PREMIS

Después de mi muerte de Júlia Bellet
El cazador del tiempo   de Marina Tutusaus
Un agujero por destino de Noa Belmonte

ACCÈSSITS

L’avi que mirava pel balcó d’Adrià Sarri
Estimada de Jana Valera
La última lágrima de Clara Torrecilla
Una amiga inesperada de Mercè Boada
El Montseny de Bruna Calabuig
L’oportunitat d'Anna Ollé

1r ESO: Llevant i Ponent
PREMIS

Lágrimas de azúcar de Júlia Garcia
Retrat d'un somni d'Ada Miserachs
Bullying d'Alèxia Ginés

ACCÈSSITS

El poema de Txell Miserachs
I així va continuar... de Judit Barreda
El nyu enfadat  d'Alejandro Chacón

2n ESO: Migjorn i Tramuntana
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PREMIS

86400 segundos de Lena Vilaseca
Un amic per sempre de Pau García

ACCÈSSITS

Arreu del món de Vinyet Pujol
Ni una palabra de Nadine Vlachos
Un cop de sort de Laura Rubio
Eddie Diara de Guillem Tàpia

3r ESO: Cerç i Llebeig

PREMIS
Voltes de Mar Dalet
I fa que de sobte ho vegi tot: vegi el món d'Anna San Millan
Estimats reis mags d'Irene Fernández

ACCÈSSITS

La Pau d'Oriol Prats. 3r ESO
Una trista realitat de Miquel Boada 3r ESO

4t ESO: Garbí i Gregal

PREMIS

Morirà un àngel de Marina Garcia
215 de Berta  Ferreres
El món continua girant de Clara Solà

ACCÈSSITS
Maya de Marc Bugés
Record de Berta Solà

Adults

PREMIS

El viatge mai somniat de Mireia Cebrián, mare de Martí i Berta Altimira de 3r i 4t d’ESO
La nina que mai no vaig tenir de Montserrat Baró, àvia de Lena Vilaseca de 2n d'ESO

ACCÈSSITS

La joie de vivre de Maria Carme Páez Narváez, àvia de Noa Belmonte, de 5è de Primària
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PARVULARI

EL COCODRIL “XUT” AL VAIXELL

HI HAVIA UNA VEGADA UN COCODRIL DE COLOR VERD QUE ESTAVA EN UN 
VAIXELL GROS I DE PASSATGERS. ES DEIA “XUT” I ERA GRAN PERQUÈ ELS 
COCODRILS SÓN GRANS.

UN DIA EL COCODRIL XUT VA CAURE A L'AIGUA PERQUÈ EL VAIXELL FEIA ONADES
I ES VA TROBAR ALS SEUS AMICS: ELS PEIXOS, EL LLEÓ “MUN”, LA GRANOTA 
“MAR”, EL TAURÓ “ILI” I EL POP “COCO”. 

– HOLA COCODRIL!

– HOLA AMICS! VOLEU JUGAR AMB MI? 

– SÍ! VAN DIR.

I VAN JUGAR A PILOTA, A “L'ESCONDITE” I AL “PILLA -PILLA”. DESPRÉS, VAN DINAR 
PEIXOS PETITS I POPS I VAN SEGUIR JUGANT.

ES VAN DUTXAR, ES VAN RENTAR LES DENTS I VAN ANAR A DORMIR AL LLIT DEL 
VAIXELL. QUAN DESCANSAVEN ES VAN TROBAR ALS SEUS PAPES I MAMES QUE 
VENIEN DE LA PLATJA I EL PAPA VA DIR:

– QUÈ NO ANEU AL COLE?

– SÍ, ANEM A JUGAR A PLASTILINA! - VA CONTESTAR EL COCODRIL. 

 VAN TORNAR ELS PAPES I LES MAMES I VAN ANAR A CASA AMB EL VAIXELL. LA 
CASA ERA GRAN I TENIA DUES HABITACIONS.

AL FINAL, EL COCODRIL ESTAVA CONTENT PERQUÈ HAVIA FET UN VIATGE MOLT 
LLARG I ELS SEUS AMICS SE'N VAN ANAR A CASA SEVA I TAMBÉ A L'ESPAI.

I CONTE CONTAT

AQUEST CONTE S'HA ACABAT.

                                                                                            P3 PINGÜINS
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LES AVENTURES DEL MONSTRE

HI HAVIA UNA VEGADA UN MONSTRE QUE ESTAVA  MALALT I TRIST PERQUÈ NO
TENIA  AMICS. LA DOCTORA BRUIXA EL VA  ANAR A VISITAR I EL VA CURAR AMB UN
XAROP.

LA BRUIXA ERA MOLT  AMIGA DEL  RATPENAT,  DEL  VAMPIR,  DEL  DIMONI,  DE
L'ARANYA I DE LA CARBASSA QUE VIVIEN JUNTS AL MATEIX POBLE. 

LA BRUIXA ELS VA EXPLICAR QUE HAVIA CONEGUT A UN MONSTRE QUE ESTAVA
MOLT TRIST.

I TOTS VAN VOLER PORTAR-LI UN REGAL  AL  MONSTRE EN  L'AVIÓ DE LA BRUIXA.

EL MONSTRE ES VA POSAR CONTENT QUAN ELS VA VEURE I VA OBRIR EL REGAL I
TOTS JUNTS VAN ANAR DE COLÒNIES AL XALOC I VAN DINAR, BERENAR, SOPAR ,
DORMIR TOTS JUNTS A LES LLITERES I AL DIA SEGÜENT VAN ESMORZAR... 

ES VAN FER TAN AMICS QUE VAN DECIDIR QUEDAR-SE A VIURE TOTS JUNTS A
CASA DEL MONSTRE.

I  AQUEST CONTE QUE LES FOQUES ENS HEM INVENTAT JA S'HA  ACABAT.

P3 FOQUES

EL LLOP DELS ULLS VERMELLS

HI HAVIA UNA VEGADA UN LLOP QUE VOLIA MATAR A UN NEN PERQUÈ TENIA 
GANA. ERA UN LLOP QUE TENIA MOLTS PÈLS NEGRES, URPES I TENIA ELS ULLS 
VERMELLS I ESTAVA MOLT ENFADAT. TENIA MOLTÍSSIMES DENTS EN PUNXA, 
ESMOLADES. VIVIA EN UNA COVA. I EL LLOP ES VA MENJAR EL NEN I UN GOS, I 
VOLIA MENJAR-SE UN GAT.

EL VA PERSEGUIR I EL GAT VA ENTRAR EN UNA OBRA. ALESHORES, EL LLOP EL 
VA TROBAR A L'OBRA D'UNA CANONADA. EL GAT ES VA ENFILAR A LA CANONADA I 
QUAN EL LLOP EL VA SEGUIR VA SORTIR AIGUA FINS AL TRAMVIA.
ES VA FER UN FORAT PERQUÈ S'HAVIEN OBLIDAT DE POSAR LA "TRAMPILLA".

I EL TRAMVIA VA ATROPELLAR EL LLOP I ES VA FER MOLT MAL.

DESPRÉS, EL VAN AIXECAR DE LES VIES I EL VAN PORTAR A L'HOSPITAL AMB UNA 
AMBULÀNCIA.

EL VAN POSAR EN UN LLIT PERQUÈ LI FEIA MAL L'ESQUENA, LES CAMES I EL CAP.
I LI VAN POSAR MOLTES TIRETES PER TOT ARREU.
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QUAN ES VA POSAR UNA MICA BO LI VAN DIR:
- JA NO ET POSIS EN PERILL I NO MENGIS MÉS GENT!

EL LLOP TENIA LA PANXA MOLT PLENA D'HAVER MENJAT MOLT I LI FEIA MAL. ELS 
METGES LI VAN DIR QUE NOMÉS PODIA MENJAR PASTANAGUES I VERDURA.

DESPRÉS, VA VOMITAR LA VERDURA, PERQUÈ N'HAVIA MENJAT MASSA.

ELS METGES HO VAN ARREGLAR TOT AMB TIRETES, A LA CUA, AL COLL I ALS 
ULLS.
I TAMBÉ EL VAN EMBENAR TOT PERQUÈ NO ES FES MAL. PERÒ, COM QUE HAVIA 
MENJAT MOLT I S'HO HAVIA FICAT TOT DE COP A LA BOCA, ESTAVA MOLT MALALT.

ELS METGES LI VAN TREURE TOT EL QUE PORTAVA A LA BOCA I EL VAN PUNXAR. I
ES VA CURAR. PERÒ A PARTIR D'AQUELL DIA NOMÉS VA PODER MENJAR 
VERDURA I SOPA.

VET AQUÍ UN GOS
VET AQUÍ UN GAT
I AQUEST CONTE JA S'HA ACABAT! 

P4 ESQUIROLS

LA SIRENA I ELS SEUS AMICS

HI  HAVIA  UNA  VEGADA UNA  PRINCESA  I  UN  CAVALLER  QUE  VIVIEN  EN  UN
CASTELL.

UN DIA VA APARÈIXER UNA SIRENA QUE PASSEJAVA PEL PONT. I EL CAVALLER I LA
PRINCESA VAN SENTIR UN SOROLL, I VAN SORTIR.

– HOLA, COM ET DIUS? -VA DIR EL CAVALLER.

– EM DIC ANNA -VA DIR LA SIRENA.

LA PRINCESA LI VAN PREGUNTAR:

– VOLS SER LA NOSTRA AMIGA?

– SÍÍÍÍ!!! -VA CONTESTAR L'ANNA.

DESPRÉS VAN JUGAR AL DÒMINO I S'HO VAN PASSAR MOLT BÉ.

QUAN ES VA FER DE NIT VAN SOPAR JUNTS, I LA SIRENA VA MARXAR AL MAR, A
CASA SEVA. LA PRINCESA I EL CAVALLER VAN ANAR A DORMIR.

AL MATÍ, ES VAN DESPERTAR I VAN CRIDAR A LA SIRENA.

LA CRIDAVEN MOLT FORT:
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– SIREEEEENAAAAAAA, TORNA!!!

– AAAANNAAAAAAAAA!!!! -CRIDAVEN.

PERÒ NO VENIA. UNS PIRATES LA VAN ATRAPAR I ESTAVA AL SEU VAIXELL.

UN DELS PIRATES, QUE ERA BO, VA ANAR A AVISAR AL CAVALLER I A LA PRINCESA
QUE LA SIRENA ESTAVA ATRAPADA AMB UNS PIRATES DOLENTS.

EL  CAVALLER  I  LA PRINCESA VAN  ANAR  A BUSCAR-LA I  QUAN  ELS  PIRATES
ESTAVEN DESPISTATS, VAN TIRAR UNA CORDA  PERQUÈ LA SIRENA L'AGAFÉS I VA
ESCAPAR DEL VAIXELL.

QUAN JA ESTAVEN LLUNY I  HAVIEN NEDAT MOLT,  LA SIRENA  VA DONAR LES
GRÀCIES  PER  SALVAR-LA I   VA TORNAR  A CASA SEVA I  LA PRINCESA I  EL
CAVALLER AL CASTELL.

TOTS VAN ESTAR MOLT CONTENTS I FELIÇOS.

I CONTE CONTAT, AQUEST CONTE JA S'HA ACABAT.

                                                                                                      P4  LLÚDRIES

L'ANIVERSARI  DEL  LLEÓ

VET AQUÍ UNA VEGADA, EN UNA MUNTANYA NEVADA HI VIVIA UN LLEÓ.

EL LLEÓ QUE ES DEIA PEPITO VA BAIXAR DE LA MUNTANYA I ES VA TROBAR A UN
GORIL·LA I  A UN RINOCERONT JUGANT AL DÒMINO.  EL RINOCERONT REX VA
GUANYAR LA PARTIDA, EL GORIL·LA PORKI ES VA ENFADAR MOLT I ES VA PICAR
AL PIT MOLT FORT.

DE SOBTE, AL LLEÓ PEPITO LI VA VENIR MOLTA SET I VA ANAR AL RIU A BEURE
AIGUA, PERÒ AL VOLTANT DEL RIU HI HAVIA GEL I VA RELLISCAR, VA CAURE A
L'AIGUA I ES VA CONVERTIR EN UN “CUBITO” DE GEL MOLT GRAN.

EL  LLEÓ  PEPITO,  ABANS  DE  CONVERTIR-SE  EN  “CUBITO”  VA  ACONSEGUIR
PESCAR UN PEIX I SE LI VA QUEDAR ENGANXAT A LA BOCA.

AL RIU HI HAVIA MOLT SOROLL, ERA LA FAMÍLIA DEL PEIX QUE L'ESTAVA BUSCANT
FEIA ESTONA PER ANAR A SOPAR I NO EL TROBAVEN.

AQUELL DIA FEIA MOLT SOL I EL “CUBITO” DE LLEÓ ES VA DESFER, EL PEIX VA
PODER ESCAPAR RÀPIDAMENT I EL LLEÓ VA PODER SORTIR DE DINS DE L'AIGUA.

QUAN EL LLEÓ PEPITO VA SORTIR DEL RIU ES VA FER UNA FERIDA, PERÒ ELS
SEUS PARES QUE ESTAVEN PER ALLÀ CAÇANT LI VAN POSAR UNA “TIRITA” PER
CURAR-LO.

QUAN ES VA CURAR LA FERIDA I LI VAN TREURE LA “TIRITA”, LI VAN ARRENCAR
ALGUNS PÈLS I LI VAN FER MOLT DE MAL, EL LLEÓ PEPITO VA CRIDAR MOLT.
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AMB AQUELLS CRITS ES VAN APROPAR ELS SEUS AMICS, EL GORIL·LA PORKI I EL
RINOCERONT REX, PER VEURE QUÈ PASSAVA.

TOTS TRES VAN ANAR A JUGAR A UNA COVA PER VEURE RATPENATS,  PERÒ
QUAN ES VAN POSAR A VOLAR ES VAN ESPANTAR I VAN SORTIR CORRENTS.

DESPRÉS  D'AQUESTA  AVENTURA  VAN  DECIDIR  FER  UNA  FESTA  AMB  UN
CORREFOC, PALLASSOS I UN PASTÍS, PERQUÈ VAN RECORDAR QUE AQUELL DIA
ERA L'ANIVERSARI DEL LLEÓ !!!!

VET AQUÍ UN RINOCERONT, UN GORIL·LA I UN LLEÓ

QUE AQUEST CONTE S'HA ACABAT I NINGÚ HA PASSAT POR. 

P5   GIRAFES

EL VIATGE DE LES ZEBRES

EN UN OCEÀ MOLT LLUNYÀ, DINS D'UNA COVA, HI VIVIA UN METRO. ERA MOLT
LLARG I DELS COLORS DE L'ARC DE SANT MARTÍ: VERMELL, TARONJA, GROC,
VERD, BLAU, INDI I  LILA.  ANAVA PER UNA VIA SENSE PEDRES I  PER SOTA DE
L'AIGUA.

UN DIA LA CLASSE DE LES ZEBRES DE L'ESCOLA GUINARDÓ VAN ANAR A LA
PARADA DEL METRO I VAN HAVER D'ESPERAR MOLTA ESTONA: 20 MINUTS!! 

QUAN VA ARRIBAR LES PORTES ES VAN OBRIR I VAN PUJAR-HI TOTS I TOTES.

VOLIEN ANAR AL MUSEU DE L'OCEÀ ON HI HAVIA PEIXOS, ANIMALS MARINS I TOT
DE QUADRES. QUAN VAN ARRIBAR AL MUSEU VAN VEURE QUE EL VIGILANT ERA
UN CAVALLET DE MAR. VAN VEURE MOLTS ANIMALS AQUÀTICS: UN DOFÍ,  UNA
BALENA, UN PEIX ESPASA, UN PEIX GLOBUS, UN TAURÓ, UN PEIX PALLASSO I
MOLTS MÉS!

VAN  ESTAR  TANTA  ESTONA  MIRANT  TOTS  AQUESTS  ANIMALS  QUE  ES  VAN
PERDRE LA FESTA QUE ES  FEIA AL COSTAT DEL MUSEU.  COM QUE  NO  VAN
PODER MENJAR DE TOT EL QUE HI HAVIA A LA FESTA I TENIEN MOLTA GANA, VAN
ANAR AL BAR QUE HI HAVIA AL MUSEU, QUE TENIA ENTREPANS, PERÒ NO ELS HI
VAN AGRADAR GENS PERQUÈ NOMÉS EN TENIEN D'ALGUES MARINES. AIXÍ QUE
VAN DECIDIR ANAR A LA FESTA I DEMANAR SI PODIEN ENTRAR. 

ELS ANIMALS MARINS, QUE EREN ELS QUE PREPARAVEN LA FESTA, ELS HI VAN
DEIXAR ENTRAR. LA FESTA ERA SORPRESA I ERA PER CELEBRAR L'ANIVERSARI
DEL CAVALLET DE MAR. QUAN EL MUSEU VA TANCAR EL CAVALLET DE MAR VA
REBRE UNA TRUCADA DE TELÈFON I  LI  VAN DIR QUE ANÉS AL DARRERA DE
L'ESCENARI QUE HI HAVIA AL COSTAT DEL MUSEU.

QUAN VA ARRIBAR  ES VA TROBAR AMB UNA GRAN FESTA D'ANIVERSARI! HI HAVIA
GLOBUS  I  MOLT  MENJAR:  GALETES,  PATATES,  ENTREPANS  DE  XOCOLATA  I
CODONYAT,  PASTISSOS,  XUXES  I  CARAMELS.  HI  HAVIEN  MOLTS  REGALS  PEL
CAVALLET DE MAR QUE FEIA 18 ANYS!

12



LI VAN REGALAR: UNA SAMARRETA PER TREBALLAR AL MUSEU AMB DIBUIXOS DE
CAVALLETS DE MAR, UNA PERRUCA PER DISFRESSAR-SE, UN LLIBRE, UN COTXE
SUBMARÍ I UN MÒBIL. ES VA POSAR MOLT CONTENT!!

DESPRÉS LI VAN PORTAR EL PASTÍS DE NATA I MADUIXES AMB 18 ESPELMES I
LES VA BUFAR TOTES. 

EL CAVALLET DE MAR VA AGAFAR UN MICRÒFON PER DONAR LES GRÀCIES PELS
REGALS I VA CANTAR UNA CANÇÓ PER ACABAR LA FESTA.

PER MARXAR A CASA SEVA, LES ZEBRES, VAN AGAFAR EL METRO, A LA PARADA
DE LA LÍNIA DAURADA, LA L300.

VAN  ANAR  A L'ESCOLA BEN  CONTENTS  DE  LA NOVA AVENTURA QUE  HAVIEN
VISCUT.

I CONTE CONTAT, LA HISTÒRIA DE LES ZEBRES DEL MAR JA S'HA ACABAT!

P5 ZEBRES
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CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

El vaixell dels pirates

Hi havia una vegada un vaixell pirata que navegava pels Mars del Sur . De recop va 
aparèixer un Star Wars, era molt gran.

Van lluitar i va guanyar l’ Star Wars que es diu Yoda. Aquest té molts amics, eren sis. Va 
guanyar l’ Star Wars i el capità va amagar-se sota l’aigua. El capità es deia Andreu.

L’Andreu va anar nedant fins a una illa deserta i allà si hi havia menjar. Hi havia moltes 
palmeres, era molt gran; l’ Andreu es va quedar a l’illa per arreglar el vaixell.

 Andreu – Joana – Marc P. 

(Espiadimonis)

El misteri del fons del mar

Hi havia una vegada tres amics del fons del mar. Eren tres nens que van sobreviure 
perquè van trobar un submarí. Es van quedar a viure al submarí.

Cada dia sortien a l’ illa i van trobar un tauró. El Pol, l’ Adrià i la Júlia es van adonar i van 
pujar al tauró.

Es van trobar una manta ratlla i es van pujar sobre de la manta ratlla.

Es van trobar una avioneta enterrada i es van quedar al fons del mar!

 Júlia – Adrià - Pol

(Espiadimonis)
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El castell pirata

Hi havia una vegada un capità que era molt lleig. Tenia un vaixell que era molt, molt 
poderós. El capità es deia Jose Luis. La tribu es deia invencible i el capità dolent 
Cristiano Ronaldo, el cap de suro.

Aleshores va començar una guerra entre el pirata Jose Luis i el malvat capità Cristiano 
Ronaldo. Els canons feien pum!, pum!, pum! I encara més pum! Es van tirar molts 
canons, tant i tant forts!

Al final el capità Cristiano Ronaldo va acabar abandonant el vaixell. Al final van haver de 
tirar-se a l’aigua. El pirata malvat es va acabar rendint i va acabar tornant la pau a la 
Terra. 

L’ illa dels pirates es va fer encara més gran! Van fer una festa! Hi havia música de 
pirates! Però els hi va passar la pitjor cosa del món. Va venir un tsunami!

 Jose Luis – Càsper - Roger

(Espiadimonis)

La foca loca

Hi havia una vegada una foca loca i es va trobar al “rompetechos”. També es va trobar 
als minions. Llavors es van trobar la girafa loca, es van llençar al riu i van fer una festa!

A tothom de la festa se li va caure una dent, menys a la foca loca, estava molt trista. El 
ratoncito Pérez va portar a tothom regals, menys a ella.

Al final tothom va tenir un regal genial. Van venir els gatets i van continuar la festa!

 Julia T. – Arnau V. – Sílvia - Blai

(Espiadimonis)
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L’estrella fugaç

Hi havia una estrella fugaç al cel. Per la nit es va escapar del cel.

Va donar la volta a la Terra i es va cansar. L’estrella fugaç tenia set, estava en 
el desert i feia molta calor.

L’estrella va veure un camell i va marxar a casa seva.

 Pau – Èric – Héctor 
(Espiadimonis)
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Els nens i nenes que van a l’escola

Hi havia una vegada una nena, un nen, un pare i una mare. Van anar al bosc a
buscar llenya.

Un nen es va perdre i la seva germana el va trobar. Va anar al bosc i se’l volia 
menjar un llop.

Abans que el llop se’l mengés el van trobar els seus pares i la seva germana. 
El van salvar i van anar a casa!
Conte contat, ja s’ha acabat!

Andrea – Avril - Angel
(Espiadimonis)

Una casa amb una estrella fugaç

Hi havia una casa i una estrella que era molt brillant. També era molt, molt, 
molt punxeguda.

Un nen que es deia Roger la va trobar i se la va quedar a casa seva. Va dormir
amb ella però a l’endemà ja no estava. El Roger es va posar molt, molt, trist, la
trobava molt a faltar.
La seva mare li va dir: no passa res! Segur que demà ja vindrà!
De cop va venir i van fer una festa.

S’estimaven molt l’estrella! Ella va dir que havia de marxar amb els seus 
pares. El Roger es va posar molt i molt trist però l’estrella li va dir que un altre 
dia tornaria. De cop el Roger es va posar molt content!
L’estrella va marxar i el Roger li va dir al seu
pare que voldria anar a veure la seva amiga. Escriu una carta als Reis!

 Mireia – Duaa - Hugo
(Espiadimonis)

La guerra dels pirates a la platja

Hi havia una vegada els pirates que vivien en un vaixell i els agradava atacar.

Els pirates lluitaven contra els indis. Al dia següent es van disculpar i es van fer
amics. Van fer una gran festa! Van viatjar a New York City i també van anar a 
França. Es van transportar amb el vaixell dels pirates.

S’ho van passar molt bé i es van quedar tota la nit fent discoteca. S’ho van 
passar molt bé!

Joanna – Unai – Eider - Liam
(Espiadimonis)
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La princesa i el príncep

Hi havia una princesa que estava en el dinar i el príncep li va dir si volia anar al casament. 
Mentre estaven al camí una serp li va prendre la corona. Quan estaven al casament es van 
adonar que la princesa no portava la corona.

La serp se la va emportar a la seva cova. El príncep i la princesa van anar a buscar la corona. 
De camí van trobar la cova, van entrar i van trobar la corona en un lloc molt amagat. Després 
van anar al casament. Quan van arribar es van casar i van fer una festa.

Després la serp va plorar i a la princesa li va sortir un bebè!

Pau – Ariadna – Joana – Albert

(Saltamartins)

El rellotge

Hi havia una vegada dos rellotges i un es va caure d'un edifici. Un nen el va trobar i el va 
agafar.

Se'l va emportar i va sonar. El va llençar a les escombraries i el va tornar a agafar perquè no 
tenia cap més rellotge.

El lladre va trobar el mateix rellotge.

El nen el va tirar i va construir un nou amb el pare i la mare. El lladre el va llençar!

 Martí – Jose - Diego

(Saltamartins)

El submarí

El submarí es va trobar una illa. Va anar corrents i es va trobar un tauró, també es va trobar 
un cocodril.

Se’l va menjar i es va trobar peixos ballant. Els peixos van veure els humans i es van “cagar 
de por” . S’estaven pixant tota l’estona i van saltar. Es van arrebossar amb la sorra.
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Els peixos es van morir. El submarí va fer trenta anys! La gent va tornar a casa!

 Queralt – Jan – Arnau B.

(Saltamartins)

Viatge a la lluna

Hi havia una vegada un gos que anava a la lluna amb coet.

Viatjava per tots els planetes. Un dia va anar al planeta estrany i hi havia molts gossos.

Un dia el gos va anar a la Terra per decidir-se si es quedava allà o al planeta estrany.

Va decidir quedar-se al planeta estrany!

 Paula – Íngrid- Jordi – Marc C.

(Saltamartins)

Els animals màgics

Hi havia una vegada un conill que va sortir del cau. Va agafar la seva vareta i 
se’n va anar.

El conillet va agafar una vareta màgica i la seva mare li va deixar una capa i 
també un gorro. Després va fer màgia en el zoo.

El conillet va anar a un circuit a fer màgia amb un ratolí. El conillet es va 
transformar en un elefant i feia el soroll d’un lleó.
Va fer màgia amb una pedra màgica blava. Després la pedra màgica blava que
parlava va explotar, i va fer una explosió de colorins.

 Carla – Clyde – Noelia
(Saltamartins)
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El tresor perdut

Hi havia un pirata i el seu vaixell es deia Perla Negra. Portava un gorro que era
un mocador vermell.

Buscaven un tresor que estava molt lluny! Van venir els dolents i van lluitar. 
Van guanyar els pirates bons i després van anar a un altre vaixell i aquest era 
dels dolents.

Després van anar a buscar el tresor però van venir els dolents i es van 
escapar amb el tresor.
Van tornar el Jack Sparrow i els seus ajudants a casa seva!

 Arnau S. – Joan - Mario
(Saltamartins)

El pallasso que quan camina no mira

Hi havia un pallasso gran, calb, agradable i feliç.

Estava a casa seva i es pensava que no tenia por. Va sortir al carrer, es va 
espantar i va cridar: AAAAAAA!!!!!!!!! Un senyor disfressat!!

Va sortir de casa i no es va caure! Va dir: no m’he caigut! Va donar una volta 
pel barri, va anar al circ i després va tornar a l’illa!

Irene – Max – Ferran - Berta
(Saltamartins)

Els amics nous

Hi havia una vegada uns nens que estaven jugant al pati. 

Van repetir de curs i van conèixer uns nous amics que es deien Arnau, Anna, 
Violeta i Jordi.

Es van fer molt bons amics i sempre jugaven junts!
Conte contat, ja s’ha acabat!

 Valeria – Bruna – Orland
(Saltamartins)
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LA GELATINA PINA
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ELS ANIMALS BONICS
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ELS MEUS AMICS I JO
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CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

EL TREN DE L'ESTACIÓ

Hi havia una vegada un tren que sempre estava parat a l'estació de Sants.  Com que
sempre no l'agafava ningú s'avorria molt allà parat sense fer res. Mentre s'avorria mirava
com anaven amunt i avall els seus preferits, que eren l'AVE i el TGV, ja que eren el seus
millors  amics.  Els  hi  tenia  enveja  perquè  ells  anaven  a  Madrid,  Saragossa,  França,
Girona, Figueres... A més, també li agradaven els trens de llarga distància, perquè ells
anaven a Vinaròs, Caldes de Malavella, Estació de França, Tarragona, Reus... Una nit, el
cap d'estació es va donar compte que sempre hi havia un AVE allà parat. Van pensar, com
demà és el seu aniversari el posarem en marxa. Al dia següent el tren es va sorprendre
molt al veure tanta gent esperant. El tren es va posar molt content, al veure que pujava
tanta gent.  En seguida van dir:  -Via 6,  tren destinació Madrid,  directe. Quan l'AVE va
arrencar es va trobar molt bé. A partir d'aquell dia sempre el treien per anar a llocs. 

Conte contat, conte acabat.

Marc Bertran, 3r EPRI

LA CASA VIATGERA

Hi havia una vegada una casa que viatjava d'un lloc a l'altre sense parar. Però un dia va
parar de funcionar. El mag que vivia a la casa no sabia que passava, fins que va veure
una bruixa. La bruixa va explicar que va anar a molts boscos fins que va trobar la seva
casa. També li va dir que tenia una mica d'enveja perquè feia temps volia anar a un lloc,
però no tenia res per anar-hi, i per això volia espatllar la màquina que feia que la casa
pogués viatjar i després la robaria. El mag li va deixar la casa però li va dir que li tornés.
La bruixa li va contestar que si, que no es preocupés, que li tornaria. El mag va esperar
una bona estona, fins que va aparèixer la casa. Un altre dia la bruixa li va demanar si li
podia tornar a deixar la casa un altre cop, però el mag aleshores li va proposar que es
quedés a viure amb ell, així la podria fer servir sempre que volgués. La bruixa encantada li
va dir que si. 

Conte contat, conte explicat. 

Jana Martínez, 3r EPRI
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LA MARIETA, L'AIGUA, EL GUEPARD I LA TRAMPA

Vet aquí hi havia una vegada una marieta i un guepard molt moguts. Un dia la marieta
estava passejant pel bosc i el  guepard la va veure, la va agafar i  la va tirar al riu. El
guepard es va petar de riure. A la marieta no li va fer gens de gràcia. El següent dia la
marieta va anar amb molt de compte però li va passar el mateix. El tercer el  mateix, i el
quart, el cinquè i el sisè... fins que un dia se'n va cansar i ella va ser aquell cop qui li va fer
la trampa. 

Al següent dia la marieta va atreure el guepard a la trampa i va caure. La marieta li va dir
que si parava li deixaria anar i va ser així. La marieta i el guepard mai més es van barallar
i van ser amics per sempre. 

Guillem Guasch, 3r EPRI

DE VEGADES L'AMOR ÉS MASSA FORT

Hi havia una vegada a l'època dels dinosaures, quan no tenien sentiments, quan es 
menjaven els uns als altres i eren tots bèsties; hi va haver un dia que dos braquiosaures 
anomenats Luci i Luco es van trobar. De cop van sentir alguna cosa estranya al cos. La 
Luci pensava:

- Quin dinosaure més preciós!

I en Luco pensava:

-Quina dinosaure més preciosa!

El que sentien era AMOR! Però AMOR de veritat!

-Demà...podrem quedar a la mateixa hora i al mateix lloc? -va dir en Luco estressat i molt 
ràpid.

I així cada dia, però cada dia sentien més AMOR. Va arribar un dia que els dos a l'hora 
van dir:

-No aguanto més! 

I de sobte la Luci diu amb vergonya:

-Luco, pot ser que em diguis que no, però... vols ser el meu MARIT?

- Sí, fa temps que ho desitjo! -va interrompre en Luco-. Cada dia es veien i cada dia 
s'estimaven més. Tots les dinosaures de Hawai els deien:
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-De tant amor explotarà el món? - Però ho deien exagerant-. De cop, un dia van sentir 
com el terra tremolava i tots els dinosaures corrien.

-Luco, salva'm! -deien totes les braquiosaures-. Però en Luco només va anar a salvar la 
Luci, a qui estimava.

De cop, la Terra se separava amb trossos i a dins els forats hi havia lava. La Luci i en uco 
estaven en un tros de terra diferent, però en aquell moment la lava es calmava, deixava 
de bullir. Tot estava tranquil, fins que... EN LUCO SALTAVA  AL TROS DE TERRA DE LA 
LUCI, I...

El que deien els braquiosaures era cert. Tot el món va acabar extingit.

I si això és mentida no pot ser veritat.

Joana Martín, 4t EPRI

LA GUERRA MUNDIAL DEL MENJAR

Hi havia una vegada una casa en la que tota la vida s'havia menjat menjar japonès, fins 
que un dia, el fill gran de 23 anys, se'n va cansar de menjar tant menjar japonès. I sense 
que ho sabessin els seus pares, va comprar tot un carret de supermercat de menjar 
americà. Però al matí següent, quan els dos tipus de menjar es van veure, 
automàticament es van començar a fer insults com aquests:

-Arròs podrit!

-Carn caducada!

Els dos caps de cada grup de menjar es van reunir i van dir:

- El vostre menjar ha insultat el nostre! -va dir en Burgui, el cap del menjar americà-.

-Estàs de broma? Heu estat vosaltres els que ens heu insultat! -va dir en Boli, el cap dels 
menjar japonès-. Els dos caps de cada grup de menjar es van reunir i van decidir 
consultar el rei del menjar i aquest els va dir:

-Si tant us molesta veure-us, per què no feu una guerra? El que guanyi es queda a la 
cuina i el que perdi es cremarà al forn.

-D'acord! - van dir els dos caps alhora.

-Ja pots fer les maletes, que et cremaràs al forn! -va dir en Boli.

-Ja! Que t'ho creguis tu, nosaltres som més i més forts!

-Ja, però nosaltres som més llestos! -va dir en Boli.
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El dia de la guerra, un gelat jovenet que aspirava a ser periodista, es va oferir a fer els 
comentaris de la guerra en directe per TVMenjar. Tot el menjar estava molt «mono» amb 
els vestidets de guerrers.

-Us destruirem!- va dir en Boli, encapçalant darrer seu milions de menjars típics 
japonesos.

-No! Ho farem nosaltres a vosaltres!-va dir en Burgui on darrere seu hi havia un exèrcit de 
menjars típics d'Amèrica del Nord.

-Preparats, llestos, jaaa! Comença la guerra!!! -va dir en Gelati.

En aquell moment es va sentir cops:

-Bangggg!!

-Crasssh!

I en aquell moment es va aixecar un núvol de pols.

-Ooooh!-A en Burgui li han tret el formatge!

-Oooooh! Han aixafat una boleta d'arròs!

Quan la guerra es va acabar:

I el guanyador és......ningú!

Tot el menjar es va quedar petrificat.

I la família humana va decidir no tornar a menjar ni americà ni japonès. Ara volien menjar 
sa!

Anna Micó, 4t EPRI

LA CAPA DELS DESITJOS

Un bon dia en Toni tornant de l'escola cap a casa es va trobar una capa brillant i de colors.
En Toni va agafar la capa, se la va emportar cap a casa, i la va ensenyar als seus pares. 
Però just quan en Toni tenia aquell tros de roba a les mans va demanar un desig i es va 
complir. En Toni ho va trobar tot molt estrany, però després d'estar pensant i pensant va 
descobrir que un geni havia perdut la seva capa màgica. En Toni va anar demanant més 
de vint desitjos per dia, fins que un dia va demanar un desig i no es va complir: la capa 
s'havia espatllat. Ell estava espantadíssim pensant que el el geni li llançaria una 
maledicció. Un dia el geni va entrar a casa d'en Toni i aquest estava atemorit. El mag li va 
dir que no anava amb mala intenció i aquest es va alleujar i l'home li va dir si li podia 
tornar la capa. En Toni li va tornar la peça, però li va dir que estava espatllada, però ell no 
es va enfadar. El geni que, per cert es deia Tumorrusmacotagenialus li va dir que no 
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s'havien de demanar tants desitjos. Però abans d'emportar-se la capa li va fer un toc amb 
els dits i el tros de roba va tornar a brillar. 

I cada dia que en Toni veia una capa de colors i brillant abandonada pel carrer volia dir 
que hi havia algun geni despistat que l'havia perdut. La tornava a agafar i esperava que 
vingués el geni a buscar-la.

Ariadna Tutusaus, 4t EPRI
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CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

    LA CAIGUDA D’ÀRDOR

Era una nit fosca quan deu ciclops baixaren de les muntanyes per saquejar aquella vella
torre  de  vigilància.  Ja  feia  dos  anys  que  l’Èdor  havia  esdevingut  rei  i  ara  s’estava
preocupant per reforçar les fronteres d’Àrdor, el seu regne. Encara que no en sabia res de
la seva propera caiguda. El país dels homes d’Àrdor era molt bonic. Se situava a l’extrem
sud-oest del món i per això estava poblat de boscos i prats encara que estava tocar amb
les Muntanyes Obscures. Eren les muntanyes el que feia uns mil·lennis els havia atacat
amb malèvoles criatures que les habitaven. Ara s’apropava una guerra molt semblant.
L’Èdor va ser informat  que unes obscures criatures de les muntanyes havien baixat i es
dedicaven ha atacar pobles d’Àrdor i per això es preparà per a la guerra contra els goblins
de les muntanyes. Una host sencera d’homes s’avançà per liquidar l’exèrcit principal dels
goblins. Però el rei mai tornà a veure aquells homes, morts misteriosament per les legions
dels goblins. Aleshores, l’Èdor ordenà reforçar les fronteres per mitjà de grans fortaleses,
la més gran d’elles era la de Valldecorn. 
Una nit,  l’Èdor tingué malsons, es despertà i sortí  al balcó del castell.   De cop i volta
s’escoltà un crit ferotge i mirà cap a Valldecorn. Però l’únic que hi veié fou una columna de
fum i foc a sota. Aquest foc, deixava entreveure unes enormes figures que a l’ordre d’un
crit  s’abalançaren contra el mur creant enormes bretxes. L’Èdor pensà que eren ariets
dels goblins i aquest fou l’error que dugué a la fi el gran reialme d’Àrdor. L’endemà, l’Èdor
agafà  totes les legions d’Àrdor i anà cap a Valldecorn, on només hi quedaven ruïna i
mort. 
El rei, per venjar la mort de tants dels seus, posà rumb cap a les Muntanyes Obscures on
la fi l’esperava. Allà fou emboscat per criatures mai vistes, ciclops, tàrons (unes obscures
criatures alades semblant als dracs però més petites i malèvoles que tenien una cara
semblant a la d’un goblin amb un bec afiladíssim capaç de travessar una cota de malla
d’acer i no escupen foc per miracle) i els exèrcits dels goblins ja vistos. 
Tot  passa  molt  ràpid.  Els  exèrcits  dels  homes  es  replegaren  als  camps  de  Farendil
(encara dins de les fronteres d’Àrdor) on feren la formació“ Dórenh”. Aquesta formació
consistia en que   la infanteria se situava al davant amb la cavalleria al  darrera i  els
arquers encara més enrere, formant un mur. La part bona d’aquesta formació és que els
arquers fan molt mal  a l’enemic sense patir baixes i així la infanteria pot ocupar el terreny
de l’enemic amb poques baixes. La cavalleria se situa en aquell punt determinat i és en
aquell lloc on ha d’estar perquè quan la infanteria caigui, la cavalleria plaqui les hosts
enemigues.
 I en cas que la derrota estigui decidida i no hi hagi escapatòria possible, es pot fer un
cercle  amb les tropes col·locades igual  per  resistir  fins al  final.  Però segur  que  heu
descobert el punt dèbil de la formació perquè per moltes tropes que hi hagi, no es pot
resistir un atac aeri per part dels tàrons ni molt menys la ferotge embestida dels ciclops. 
El líder goblin es mirava els camps de Farendil preparant una estratègia des d’un gran
altiplà rodejat de cingles que servien de defensa contra tot menys contra les fletxes. Fou
el temor a les fletxes el que l’obligà a començar l’atac de manera imminent. 
L’atac  dels  goblins  tenia  l’avantatge  numèric,  el  dels  ciclops  i  el  dels  tàrons,  però  el
general goblin (Gonthen, es deia) sospitava que els homes d’Àrdor podien resistir molt
més del que semblava i sabia que podien arribar reforços des del nord, on estava la bella
ciutat  de Tèlek.  L’Èdor  ordenà que llancessin les fletxes contra els  tàrons ja  que era
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l’única  manera  de  matar-los.  Molts  tàrons  caigueren  ferits  o  morts  però  els  ciclops
avançaren molt, però quan dic molt, és molt. Penetraren dins el mur de la infanteria, que
va ser completament massacrada. En aquell moment, els goblins posaren a prova el seu
pla. Consistia en deixar que els ciclops trenquessin la formació i els goblins avancessin
massivament, llavors l’atenció dels arquers es distrauria i els tàrons els atacarien. Sense
tenir en compte el nombre dels goblins, la victòria ja era seva. L’Èdor s’adonà en aquell
instant que els seus soldats havien mort no per ariets sinó per ciclops. Però se n’adomà
massa tard. Donà un cop d’ull  al  cercle que feia estona que havien fet  i  va veure un
enorme ciclop d’uns quatre metres que se li apropava. S’adonà que la fi se li apropava
ràpidament i mirà cap al cel. Veié unes aus rapinyaires i entre elles hi va veure la seva
mort, tancà els ulls i es prepararà pel final. Si va patir gaire no ho sabrem mai,  però
després del cop del garrot d’aquell gegant no en quedà res. La derrota caigué sobre Àrdor
i els pocs supervivents fugiren. Fou en aquell moment, entre la batalla i la fi quan Èthor, fill
d’Èdor, recordà aquella terra lluny de les muntanyes, Lorentar, la terra dels centaures,
situada al nord llunyà. Els pocs homes que quedaven vius van ser perseguits i morts però
el petit grup que l’Èthor comandava va arribar a Lorentar. Durant el viatge passaren per
Tèlek, ja destruïda per altres batallons dels goblins. Quan eren a Lorentar l’Èthor demanà
ajuda als centaures que prepararen el seus exèrcits per venjar la caiguda d’Àrdor.

Miquel Lleida, 5è EPRI

UN MISTERI PER NO RES…

Si ho hagués sabut, no hagués resolt aquell misteri. 
Tot va començar un dia assolellat. Mentre la Berta somiava truites recordant que de petita 
era molt juganera i que el seu joc preferit era … a ser un detectiu!. Tot just en el moment 
en que estava acabant el somni, la seva mare la va despertar i li va dir que si li podia anar
a comprar un parell de pastanagues i pa. Ella es  va vestir i va esmorzar ràpidament. Tot 
segut va marxar cap el mercat. 
Primer de tot va anar a comprar les  pastanagues i just  després se’n va anar cap al forn. 
Primera cosa estranya del dia: la fornera no hi era. 
Mentre la Berta mirava per tot arreu, va passar el vigilant acompanyat d’un nena més
menuda que la nostra protagonista. El vigilant li deia Clara. La Berta els va preguntar si
havien vist a la fornera. Va resultar que tothom la buscava. Aleshores la Clara va tenir una
idea: cadascú buscaria en un lloc diferent. Després trobarien tots en el mateix punt del
mercat  .  El  vigilant  va  dir  que potser  estava al  magatzem.  Dit  i  fet,  van anar  cap al
magatzem. Es van trobar totes les capses abocades per el terra. La Berta va veure que al
voltant de la màquina de Coca-Cola, hi havia moltes llaunes abocades per el terra. S’hi
van acostar i van veure a la fornera estirada al terra. El vigilant li va preguntar que què hi
feia, allà. Ella va respondre que l’havia perseguida un senyor molt ben vestit, com si anés
a un casament.  La Clara va proposar d’anar a investigar al  casament que hi  havia a
l’església del costat. Sense que ningú hi tingués res a dir, s’hi van acostar directament.
Quan van arribar, la fornera va demanar a la seva filla que anés a mirar per davant, a la
Berta per un costat i al vigilant per un altre. Al final qui el va trobar va ser la fornera. I la
Berta,  que  era  una  nena  una  mica  tafanera,  es  va  adonar  que,  en  realitat  estaven
enamorats. Així que els ho va explicar als altres. Tots plegats se'n van anar cap a casa
seva. A la Berta, quan va arribar a casa seva, li va preguntar sa mare que per què havia
arribat  tan tard i  sense el  pa. Ella li  va dir  “Si  ho hagués sabut,  no hagués resolt  el
misteri!”.La mare es va quedar de pedra. Després van entrar per la porta la Clara i el

34



vigilant preguntant si volien anar al casament  de la fornera. I la Berta, la Clara i el vigilant
se’n van anar de casament.

Clara Balagué, 5è EPRI

EL TANC SUBMARÍ

Itàlia, perduda amb setanta-nou mil baixes. Suècia, perduda amb 
seixanta-dues mil baixes. Àustria, perduda amb noranta-sis mil baixes. Ucraïna, 
perduda amb trenta-cinc mil baixes. Hongria, perduda amb dinou mil baixes. 
Croàcia,perduda amb cinquanta-set mil baixes. Polònia, perduda amb quaranta-
sis mil baixes. Letònia, Estònia,Lituània i Bielorússia, aliats de Rússia. Moldàvia,
Romania, República Txeca, Eslovo, Noruega, Finlàndia i Suïssa atacades.

DIA 37
La guerra va cada cop pitjor a Europa i en canvi a Rússia van molt bé. Alemanya està sent
atacada pel sud amb cent mil homes i Bretanya es prepara un desembarcament pel nord.
Avui a la trinxera han acabat els búnquers francesos, a l’espera de tropes holandeses,
cinc mil en total.

DIA 38
El búnquer que s’he m’ha assignat té, un mirador de cara a la costa i dues habitacions,
una per a mi i el capità Miquel Jonqueres, i l’altra per a vuit oficials de menys graduació.
Sense notícies de la guerra. Tinc cinc-cents homes sota les meves ordres.

DIA 39
Han arribat els tancs que esperàvem, demà i els següents dos dies tindré festa.

DIA 43
Arriben noves, i no molt bones,un terç d’Alemanya ja és presa de les tropes russes, s’ha
tornat ha fer una crida per allistar soldats.

DIA 44
Avui m’han informat d’un sobtat canvi de company d’habitació.En Miquel se'n va i ve un
capità  canadenc.  Espero  de  debò  que  ens  avenim.  Mentre  rumiava  ajagut  al  llit  he
recordat el casament d’en Miquel, fa només un mes, ell  m’ha comentat que se'n va a
lluitar a Alemanya.

DIA 48
Els russos han estat vistos entrant per l’est de França, els bombardejos m’han impedit
escriure ja que havíem d’arreglar la trinxera. Em temo que no podrem evitar un atac.

DIA 49
Confirmat,  cap  a  mitjanit  ens  han  informat  que els  russos  van  arribant  a  les  nostres
fronteres, demà ens enviaran armament.

DIA 51
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A trenc d’alba, ha arribat un general holandès amb quinze tancs. Diu que la marina ja és a
punt  per  defensar-nos i  que jo,  com a enginyer  que sóc,  sóc responsable de que no
puguin desembarcar.

DIA 52
Buscant informació he trobat aquells jocs florals de dos mil quinze, és molt difícil, però
convertir  els  tancs en submarins  sembla  ser  la  millor  opció.  Catorze  francesos s’han
incorporat avui però seguim sent pocs. Falten tres dies.

DIA 53
M’he posat en contacte amb tota mena de gent i ja ens hem posat en marxa. Falten dos
dies.

DIA 54
Tot és a punt i he col·locat uns submarinistes amb armes que poden anar per l’aigua.

DIA 55
Hem espatllat els plans russos, França i Alemanya són tot nostres i altres països ja no
poden ser atacats. Cent vint-i-dos morts per nosaltres i quatre onejades de quatre-cents
homes cada una massacrades igual que molts destructors,  iots,  fragates i  portaavions
russos.

DIA 61
Ja es parla d’atacar i reconquerir Itàlia i la resta de països. Però jo  ja no hi aniré, me’n
torno cap a Catalunya.

Carles Lleida, 5è EPRI

UN AGUJERO POR DESTINO

Me sentía solo, muy solo. Como un pequeño felino solitario encerrado en un callejón sin
salida. Ahora que se habían ido, era el último donut de la caja.  Envejecía, cada vez tenía
menos sabor. Necesitaba  a alguien que me ayudara a sobrevivir. Decidí partir, no podía
aguantarme más.

Comencé mi viaje días después. Tuve que esperar a que se vaciara la casa a la que me
habían llevado. Lo primero fue saltar de la encimera, un precipicio sin fondo. Al caer, mi
agujero se hizo mayor, se me cayeron algunas virutas del glaseado. Intenté levantarme,
pero no pude. Sentía un dolor extraño, pensé que era de la misma caída. De repente, me
empezaron a crecer unas piernas. El dolor se convirtió en entusiasmo, aunque al verlas
me dí cuenta que eran más parecidas a unos palillos de cocina que a unas patas fuertes y
resistentes.  Me  costó  acostumbrarme  a  ellas,  pero  me  gustaban,  era  como  ser  una
persona. No sé qué había pasado, quizá fue porque lo deseé mucho, o porque el destino
me estaba dando una oportunidad.

El  piso no estaba muy alto,  así  que salté  por  la  ventana. Caí de pie,  como un gato.
Lentamente abrí mis ojos, que habían permanecido cerrados. Inesperadamente, de mí
salieron unos palillos parecidos a mis piernas, pero situados a ambos lados de mi cuerpo,
ya tenía  brazos. 
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Seguí caminando a través de las calles. Cada vez más lento. Llegué a la puerta de una
repostería.  En  aquel  momento,  no  sabía  donde  me  había  metido.  Entré,  parecía  un
cementerio de dulces. Personas gigantescas comiéndose a mis parientes. Fue entonces
cuando me dí cuenta que era una pastelería. Intenté pasar desapercibido por debajo de
las mesas, esquivando los peligrosos pies de los niños, que subían y bajaban  como
apisonadoras gigantes.

Creo que nadie me vió, o quizá no se quisieran comer un donut como yo, sin glaseado y
más  oscuro  que  el  resto.  Cada  vez  estaba  más  deprimido.  Estaba  perdiendo  la
esperanza, cuando, de repente, la ví.

Estaba en la puerta del almacén, muy bien escondida. Un ojo humano no la habría visto
nunca, pero yo sí pude. Me acerqué, sigilosamente. Estaba agotado. Ella no me vio, así
que me puse a su lado, y le pedí ayuda. Me miró, desconfiada. Se negó a echarme una
mano, o una pata. Le expliqué mi aventura, como había llegado a esa tienda. Fue en ese
momento en el que me empezó a creer. 

Ella me explicó la suya. Había nacido allí,  con toda su familia. Al poco de nacer, sus
padres se fueron de viaje. Pasaron semanas, y ellos no volvían. Cuando creció un poco
más, le informaron que no hubo supervivientes de aquel viaje. Desde ese día, vivía sola.
Escondiéndose de los humanos que llegaban cada día para comprar a algunos de los
habitantes del almacén y llevarlos al cementerio, de donde nunca podían regresar. Me di
cuenta que sus ojos estaban llorosos.

Al  acabar,  me dijo que me ayudaría,  que le recordaba a alguien. No lo entendí,  pero
estaba tan contento, que no le di mucha importancia. Sólo me importaba sobrevivir. Me
llevó a su escondite, y me dijo que me pusiera cómodo. Lo que yo no sabía era que,
aquello, era el principio de una gran amistad.

Noa Belmonte, 6è EPRI

EL CAZADOR DEL TIEMPO

Aquel encapuchado alto, robusto y con la cabeza gacha se disponía a abrir la puerta y
marcharse con un rifle entre sus manos. Llevaba una capa negra y larga hasta los pies,
vestido con una botas marrones que parecían no ser de su número. La buhardilla en la
que se encontraba, en cambio, era más bien alegre. Las paredes rasposas eran de un
color azul cielo y de ellas colgaba un bonito cuadro donde había pintado un gran reloj
amarillo desgastado. 

Al abrirse la puerta, ésta soltó un gran chirrido a causa de las bisagras oxidadas que
ocupaban su lugar desde hacía ya un montón de años. Y las frágiles tablas de madera
crujieron como al pisar las hojas secas recién caídas de los árboles en pleno otoño.

El extraño dió un paso firme y se paró. Levantó la testa y fijó la mirada en un punto muerto
en ese bosque nevado que yacía ante sus ojos. Movió la cabeza para un lado y después
hacia el lado opuesto. Parecía que buscaba algo. Algo oculto para los ojos humanos, pero
muy visible para la nostalgia. 
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Dió otro paso que hizo que la nieve que había pisado dibujara una huella imperfecta.
Caminó unos cuantos  metros  más,  levantó  el  arma y  la  movió  de un lado para  otro
rápidamente, como si no pudiera bajar la guardia en ninguna dirección. 

Continuó así, mientras caminaba lentamente. Cada pisada que hacía se adentraba más
en el profundo y misterioso bosque donde, según él, se escondía el mayor secreto jamás
descubierto.  Su  oculto  rostro  dejaba  caer  largas  gotas  de  sudor  y  sus  rojizos  labios
murmuraban, con una voz ronca, unas palabras llenas de rencor y de odio. Su susurro
dejaba escapar: ¿cómo puedo matar el tiempo para poder descansar de los segundos
que forman los minutos que nos envejecen? 

Caminó durante unos minutos más, y, cuando tan sólo se veía su silueta desde lejos, se
oyó  un  fuerte  disparo  del  arma  que  llevaba  consigo.  Había  disparado  al  tiempo,  el
incalculable tiempo, imposible de cazar hagas lo que hagas, lleves una red, una pistola o
un arco de flechas. Pero él nunca se rendía, y por eso, su rutina diaria era, como buen
cazador  del  tiempo,  ir  al  bosque de las  horas  e  intentar  capturarlo.  Aquel  día,  como
siempre, fracasó en su misión y volvió con las manos vacías.

Marina Tutusaus, 6è EPRI

DESPUÉS DE MI MUERTE

Estaba deprimida. Me había auto diagnosticado una “depresión patológica” con mi criterio
de primero de filosofía. Llantos, trabajos para la universidad, rutina asfixiante, insomnio y
soledad. Todo. Todo me hacía perder las ganas de continuar viviendo. 

Me acosté en la cama. Era demasiado cómoda. No me lo merecía, así que me mantuve
derecha  delante  de  la  ventana  de  mi  habitación.  La  fina  lluvia  cortaba  el  cielo  en
pequeñas hendiduras con su bisturí. El mágico paisaje a rayas me atraía hacia la libertad.
El único obstáculo: el cristal de la ventana. 

La abrí. Dejé que el viento golpeara mi cara con tal fuerza que el pelo me impedía ver con
claridad. Dí un paso más. Ahora mis pies ya no estaban en la moqueta del apartamento,
estaban  en  el  borde  de  la  ventana.  La  brisa  seguía  acariciando  mi  cara.  Fuerte  e
imprevisible. Quizá esa era la sensación que doraba, la incapacidad de predecir qué iba a
pasar. Rechacé el viento inclinando la cabeza hacia abajo. Observé mis pies. Estaban
divididos, mis talones estaban dentro, mis dedos fuera.  Avancé unos milímetros. Miré
abajo. Me asusté. Vivía en un ático.  

Tenía miedo. Frío. Seguía mirando el suelo, vacío, lejos.  Mi respiración se aceleró, las
sombras  se  abalanzaron  sobre  mí,  alejando  mi  propio  socorro.  Una  parte  de  mí  se
encontraba  tirada  en  el  suelo,  otra  recordando.  Silencio.  No  habrá  más  que  silencio
interrumpido por el  llanto de los arrepentidos. Será un sueño eterno. Un final  abierto.
Hazlo, pensé, no hay nada que perder. 

Nunca he creído en fantasmas. Me cuesta acostumbrarme. No soy una sábana con ojos
llorosos,  flotando  y  pululando  por  ahí,  atravesando  paredes,  y  cruzando  vidas.  Pero
tampoco duermo entre nubes y toco un arpa. Soy un alma que aún no ha podido cruzar.
Me he quedado en el mundo de dónde quería ser rescatada. Mi cuerpo se desliza veloz
entre la gente, todos parecen llenos de vitalidad, incluso los que comparten mi mismo
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deseo.  Ya no hay obstáculos, ya no hay ventanas que me impidan avanzar. Sólo estoy
yo. Inaudible. Invisible. Inexistente. 

Mi entierro fue la parte más graciosa de mi muerte.  Me maquillaron y me vistieron, claro,
mi madre seguía con ese afán de quedar bien ante la gente. Yo nunca fui muy agraciada,
y mamá nunca se olvidaba de recordármelo. Flaca, alta, con un fino pelo 

castaño que caía sobre mis estrechos hombros. Siempre llevaba el collar que me había
regalado Miguel cuando éramos adolescentes. Mi rebeca verde, junto con mis pantalones
de pana, completaban mi atuendo diario. 

Mientras mi madre se esforzaba en mantener la mesa de canapés a flote, los invitados
hablaban y se paseaban por toda la sala obviando que mi altar, junto con mi foto, se
encontraba en medio de la estancia. Tragué saliva al observar como una de las razones
de mi muerte entraba en casa.  Una razón con corbata que no había visto desde hacía
años. 

Mi padre saludó a mi madre con un abrazo y un pésame. Después se dirigió hacia mí, se
quedó  mirándome.  Ese  era  el  momento  de  la  película  en  que  rompía  a  llorar.  Pero
simplemente observó, y con un canapé en la mano, cogió una de las flores y se la colocó
en la americana. Al cabo de un rato llamaron al timbre. Mamá se colocó bien el pelo, se
miró  al  espejo  y  ensayó  una  sonrisa.  Abrió  la  puerta  y  se  apagó.  Intercambió  unas
palabras con la persona que tenía enfrente y finalmente la dejó pasar. Era otra razón. La
casa parecía un desfile de razones.  

Miguel entró en la casa, y puso cara de asco al ver la frialdad con la que los invitados
trataban la situación. Por primera vez en meses los murciélagos de mi barriga alzaron el
vuelo. Advertí que el collar seguía en mi cuerpo. Se acercó y le ví la cara. Llevaba varios
días sin dormir. Deseé no ser la causa. Siempre había querido lo mejor para él. Pero me
sentía orgullosa de que llorara unas cuantas lágrimas por mí. Aunque sólo fueran unas
cuantas.  Cuantas  más  mejor.   Al  fin  y  al  cabo,  la  única  que  salté  fui  yo,  mientras
escuchaba su respiración indecisa.

Júlia Bellet, 6è EPRI
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1r CICLE D'ESO

Retrat d’un somni

Tothom té un somni, un somni secret. Tothom ha somiat alguna vegada com seria el seu
paradís. Cada món de cada persona somiadora és diferent, hi ha gent que només pensa
en palaus i grans riqueses i n’hi ha d’altres, que només pensen en com guanyar-se la
vida. Molts pensen en somnis cars de complir,  i d’altres, somien senzill.  Des que vaig
aparèixer al planeta Terra com una flor, he anat perfeccionant el meu paradís, que de tant
en tant retoco.

Ara, compartiré un secret que mai he explicat a ningú.

Cada nit, en recolzar el cap sobre el núvol i abaixar les persianes dels meus ulls, pujo per
unes escaletes blanques que em porten fins a una porta, una porta blanca i estreta. Amb
la meva mà, introdueixo la vella i platejada clau que em penja del coll. La faig ballar tres
voltes a la dreta i una a l’esquerra i giro el pany. Una brisa fresca i una lluminària de sol
reben la meva entrada al paradís.  Avanço unes quantes passes fins a l’arbre, el  meu
somni.  Té  totes  les  coses que hi  he  volgut  posar.  Les seves  branques són fermes i
llargues, és molt frondós, d’un verd maragda. Al final de cada braç rugós i fort, pengen
unes enormes fulles de diversos colors que canvien durant les quatre estacions de l’any.
A la primavera, creixen unes pomes vermelles i grosses, a les que quan els fas una petita
queixalada, el sabor de la felicitat endolceix el teu paladar. D’una branca, hi pengen dues
cordes, i al final d’elles, hi ha una taula de fusta. Aquest és el meu gronxador. Potser
penses que sóc gran per gronxar-me, però, qui m’ho prohibeix?

L’arbre, té un petit forat on hi guardo el meu tresor, llibres. M’encanta el moment en què
agafo un dels llibres amb la tapa de cuir, lligat per un cordill. Explica la història d’un pirata
poruc i els seus esforços per sortir a navegar mar endins. Quan estic a punt d’esbrinar el
final, una misteriosa trucada m’entra per l’orella.

Penso,  “Hi  ha gent  a  qui  agrada espatllar  els  somnis dels  altres”.  A l’altra  banda del
telèfon, un home vell i  trist comença a parlar. En acabar la trucada, surto corrents de
l’habitació mentre unes fredes i petites llàgrimes rellisquen cara avall. Agafo el manillar del
velocípede ben fort amb les dues mans, i amb tota la ràbia que tinc a dins començo a
pedalar. Intento esquivar tots els cotxes que se’m posen per davant, amb el xiulet del
velocípede, un to fort i agut, aviso als conductors que tinc pressa. Les lloses desnivellades
del carrer em fan tremolar de dalt a baix.

Quan arribo al far, deixo caure el velocípede i camino unes quantes passes fins l’extrem
del penya-segat, veig tot el que l’home vell m’havia descrit.
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Ja no he tornat a visitar mai més l’arbre dels meus somnis. No pujo per les escaletes
blanques, sinó que baixo per unes escales altes i vermelloses. A vegades penso,

"Estarà viu  el  meu arbre?"  La veritat,  no ho sabré mai.  Tampoc sabré com acaba la
història del pirata i les seves pors. M'agradaria tornar al meu paradís, saber com està
l'arbre i com acaba el pirata. He perdut tota la imaginació. En canvi, molta gent comença a
desenvolupar i a crear el seu somni. Ara et donaré un consell. No deixis que ningú, encara
que te l'estimis molt, t'impedeixi complir els teus somnis. No tinguis enveja quan als altres
se'ls facin realitat, i espera el teu torn, per molt vell que siguis.

Ada Miserachs, 1r ESO
BULLYING

          

No tinc ganes d’anar a l’escola, però la mare m’hi obligarà. M’aixeco del llit i el dolor del
blau a la zona de les costelles augmenta. Em vesteixo tapant les ferides dels braços
perquè la mare no em digui res.

Quan acabo d’esmorzar deixo el plat i la tassa a la pica i em dirigeixo a la porta després
de posar-me l’abric i de fer un petó a la mare.

Fora fa fred, i camino amb pas ràpid per arribar abans i protegir-me del fred, però m’ho
repenso i crec que es millor arribar més tard, així no em veuran.

Arribo a la gran porta de ferro quan encara queden uns minuts per a que comencin les
classes. Hi ha molts alumnes xerrant o jugant a pilota, tots contents i somrients, però jo no
puc, els somriures ja no apareixen als meus llavis. 

Decideixo apurar la marxa i travessar el pati, però sento darrera meu com ells criden el
meu nom, però no em giro,  sinó que encara camino més ràpid.  Si  arribo a la classe
m’hauré salvat, ja que per allà, hi ha el mestre. Tot i així, sento com em segueixen a pocs
metres. Giro pel passadís i entro dins l’aula. Per fi s’acaba el malson, el malson que visc
diàriament.

La classe comença acompanyada de mirades afilades com ganivets, a vegades, penso
que si les mirades matessin faria mesos que seria mort, perquè porto mesos aguantant la
tortura i no he fet res per merèixer-la.
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Sona el timbre que anuncia el final de les classes i un allau de persones inunda l’escola.
Agafo les coses corrents per a evitar trobar-me’ls. A ells. Aquells que em fan mal i que no
senten compassió per mi. Per molt que corri sempre m’atrapen, però ho he d’intentar.
Surto  a  corre-cuita  de  l’aula  empenyent  tothom que  se’m  posa  davant  i  després  de
derrapar per passadissos arribo al pati, on, altre cop, és ple de gent.

Sóc davant de la porta de ferro, ja preparat per marxar ,però abans miro enrere.

I allà estan, esperant-me. Em busquen amb la mirada, i de moment, no em troben.

Sóc presa del pànic i en aquests moments no sé què fer. Si surto corrents m’atraparan i
em pegaran i si em quedo quiet també em pegaran, així que trobo que la millor opció es
amagar-me i esperar que es cansin de buscar-me i marxin. 

M’amago darrera els contenidors de la brossa que hi ha al costat de la porta de l’escola
per tal que no em vegin. No funciona, vénen cap a mi. 

El cor em va a cent i tinc les mans suades. Noto una mà que m’estira de la samarreta per
aixecar-me, mentre els que estan pel voltant m’insulten. Un cop de puny a la panxa em fa
caure al terra i diuen: “foca!” o “desgraciat”, i altres insults que no m’atreveixo a repetir.
Insults dits per a fer mal.

Les puntades per tot el cos semblen interminables, però a la fi es cansen i se’n van, no
sense abans donar-me un últim cop a la cara.

Em quedo sol, arraulit  a terra,  però no ploro. No encara. M’aixeco com puc, agafo la
motxilla que han buidat i llençat a les escombraries, ho recullo tot i camino cap a casa.

Arribo, encara no ha arribat la mare, però no trigarà. Pujo les escales fins a la meva
habitació i obro la porta que dóna al balcó. Tiro la motxilla a terra i m’apropo a la barana.
Una llàgrima de ràbia i d’impotència rellisca galta avall i cau. M’aferro a la barana i miro
avall.

Caic. No podia seguir vivint, no d’aquella manera

Alèxia Ginés, 1r ESO
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LÁGRIMAS DE AZÚCAR

  

“Desde el primer momento me pareció una anciana agradable, y aunque sus ojos sin
rastro de luz, me dieron un poquito de miedo, su cálida sonrisa me dio confianza, así que
acepté prestarle la casa que se encontraba ya medio abandonada. Al momento, me dio un
afectuoso abrazo, y yo la invité a pasar.  El fuerte olor a humedad rápidamente invadió mi
nariz,  hacía  años  que  nadie  habitaba  en  la  sala,  y  aunque  las  viejas  flores  que
previamente  había  colocado  en  la  terraza  luchaban  para  desinstalarla,  resultaba
imposible, así que, seguramente, el espantoso olor también invadió su puntiaguda a la
vez que fina nariz, pero no oí que se quejara, nunca lo hacía. El suelo de tablero de
ajedrez, seguía intacto, no había cambiado de lugar ni una mota de polvo; y debajo de la
alfombra,  aún  habitaban  las  mismas  cucarachas.  Los  que  habían  estado  hermosos
cuadros, se hallaban sobre los antiguos azulejos del suelo. Era lo mejor que tenía para
ofrecerle, y supongo que sin más remedio ella aceptó, aunque me gusta creer que no
había encontrado nada mejor.

Durante unas semanas, estuve acudiendo ya temprano, a su nueva casa para ayudarla a
instalarse, e hice lo posible para que se sintiera cómoda, pero acababa siendo yo la que
se  sentaba  en  el  sofá...cada  vez  que  entraba  para  trabajar,  tenía  preparadas  unas
deliciosas galletas y un vaso de limonada, y con su mejor sonrisa decía “siéntate preciosa,
debes estar cansada “, era encantadora.

Dos semanas más tarde la casa ya estaba limpia, y desde entonces, empecé a ir todas
las tardes a tomar el té con ella y a charlar. Algunas veces salíamos a tomar el aire, e
incluso íbamos de compras. Ella se convirtió en la familia que nunca tuve, y me dio lo que
siempre me faltó, un poco de azúcar.”

Me despedí. Mil aplausos invadieron la sala, escondiendo, entre ellos,  algunos llantos
vestidos de luto. Me aproximé tímidamente a mi silla e hice lo imposible para impedir que
un pequeño río salado de lágrimas fluyera de entre mis ojos.

Al llegar a casa me  tumbé en la cama, respiré, me tranquilicé y lloré, lloré hasta que no
pude más. La rabia me invadía, y la tristeza se convirtió en el más agudo dolor .Pasé
suavemente un dedo por debajo del párpado inferior,  y de repente me di cuenta de que
ella seguía conmigo,   porque de mis ojos esta vez, salieron lágrimas, lágrimas de azúcar

Júlia Garcia, 1r ESO

43



UN AMIC PER SEMPRE

Mai m'havia trobat tan sol! No podia deixar de plorar. Tremolava, i sentia que la vida no
tenia sentit  per a mi.  De vegades,  l'Andreu em llegia històries de barques i  de mars,
doncs, així era com jo em sentia en aquell moment, com una barca enmig de l'oceà.

Tot havia començat el dia abans, un dia com qualsevol altre, divertit perquè era dissabte i
l'Andreu no tenia escola. La família va preparar el menjar i les motxilles per anar a passar
el cap de setmana a la muntanya. Tots estàvem molt contents.

Hi vam anar en cotxe, hi vam arribar, vam estar jugant a pilota, caminant i corrent, saltant i
guimbant, fins que la mare ens va cridar: “A dinaaaar!” Jo hi vaig anar corrent, el primer.
L'Andreu va trigar una mica més, perquè estava fent una cabana amb branques, però va
venir i vàrem menjar-nos-ho tot, perquè tots teníem molta gana.

Jo vaig acabar el primer, i vaig començar a jugar novament amb la pilota. Sense voler,
vaig destrossar en un moment, el que l'Andreu havia estat fent durant una bona estona,
és a dir, la cabana. Quan ho va veure es va enfadar molt i em va dir: “Drac!... Mira què
has fet! Desastre de gos pelut! No et vull veure, desapareix de la meva vista!” Jo vaig
intentar demanar-li perdó, acostant-me a ell i baixant el cap perquè m'acariciés, però, em
va respondre: “Que t'he dit que fora! Marxa!”

Trist,  em  vaig  allunyar,  i  caminant  per  entre  els  arbres  vaig  escoltar  un  soroll.  Vaig
investigar i vaig veure una papallona que em va agradar moltíssim, semblava com si l'arc
de Sant Martí volés, de tants colors que tenia.

Ella era juganera, i quan jo la perseguia, s'aturava, i quan jo l'olorava, ella se'm posava al
musell i després tornava a volar. I així, sense adonar-me em vaig allunyar molt, però molt,
o sigui, molt més del que jo tenia previst, perquè, quan vaig voler tornar amb l'Andreu i la
meva família, no vaig ser capaç de trobar el camí.

I així va ser com, al cap de molt de temps d'intentar trobar-los, no sé quan de temps, els
gossos no tenim rellotges, vaig començar a trobar-me sol, trist i, com he dit abans, com
una barca enmig de l'oceà. Vaig pensar que mai més els tornaria a trobar i vaig començar
a tenir molta por i a pensar que em passarien coses molt dolentes.

I mentre sentia la meva por, de sobte em va semblar escoltar el meu nom. No! no m'ho
semblava! Algú cridava: “Draaaac! Draaaac! Draaaac!” Sí, algú cridava el meu nom. No!
Algú no! El meu estimat Andreu i els seus pares... La meva família! 
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M'havien buscat perquè m'estimaven. Ells tampoc no volien viure sense mi. És meravellós
tenir un amic, una família en qui pots confiar, que saps que no et deixarà mai, passi el que
passi. I aquella nit, quan vam tornar a casa i tots vam anar a dormir, vaig pensar que era
molt afortunat d'estar amb aquella família, perquè durant unes hores havia estat el gos
més sol del planeta, però de veritat, i per a tota la vida, jo era... el gos més estimat del
món.

Pau Garcia, 2n ESO

86400 segundos

Me levanto de la cama y me miro al espejo. Escojo lo que me voy a poner. Hoy es un día
difícil  ya  que  tengo  examen  de  Matemáticas  y  de  Sociales.  Ninguna  de  las  dos
asignaturas me entusiasman mucho, pero hay que aguantarse a no ser que no quiera una
llegar a nada en esta vida. La ropa que me pongo es la misma que suelo ponerme en los
exámenes como éstos. La ropa es una de las cosas que me dan suerte: camisa a cuadros
rojos y blancos con unos pantalones del Bershka azules con toques blancos; los zapatos,
los negros con flores y en el brazo un brazalete que me regaló una de mis tías cuando
volvió de su viaje al Nepal.

A la  gente le  puede parecer  que estoy un poco loca,  pero para mí  estas cosas son
importantes y me hacen sentir segura. Debe de ser una de las pocas cosas que en estos
momentos me hacen estar segura, ya que todo es tan complicado. Parece que esté en un
lugar lleno de arenas movedizas y no sé, si  al  dar un paso al frente, la arena se me
tragará y no volveré a salir.

Hora de Matemáticas, examen. ¿Preparada? No sé qué decirte. Cojo el bolígrafo azul,
también me da suerte. Ahora a poner en práctica lo que he estudiado. Cincuenta minutos
y todas las  cartas  estarán echadas la  mesa.  a2+b2=¿? Respira,  inspira,  concéntrate,
visualiza los apuntes, tranquilízate. Todo completo y todavía me sobran diez minutos para
repasar. Me noto que las mejillas están ardiendo. Ya está hecho, no hay vuelta atrás. Evito
hablar con mis amigas sobre el examen. No quiero saber si lo he hecho bien o mal. Es
inútil  evitar  hablar  con ellas de otra  cosa que no sea del  examen.  Así  que me callo,
escucho y, si alguien me pregunta lo que he puesto, no me acuerdo. 

Examen de Sociales, después de la hora del patio y del examen de Matemáticas. Odio
hacerlos tan seguidos. No me dejan ni tiempo para respirar.¡Qué agobio!

Ordenador número 22, mi número de la suerte. El examen es tipo test, o aciertas o fallas.
El test está ya en marcha. Tengo que creer en mí y en mi memoria. Suerte que después
de este examen no hay ninguno otro más. Pero, ahora no es momento para pensar en
después. Ahora tengo que pensar en el examen. Todos los otros pensamientos los dejo
para después. Test completo. Ahora la parte no tan divertida, el examen escrito. Recuerda
los apuntes y que es mejor poner poco, pero lo necesario, y no poner mucho, pero sin
sentido. Quince minutos y ya habré acabado los exámenes por esta semana. 
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El resto del día me pasa volando, pero estoy nerviosa por el resultado del examen de
Matemáticas.  Si  no lo apruebo,  es posible que me quede la asignatura y eso me da
miedo.

Salgo del edificio y enciendo el móvil. Aunque no tengo 3G, lo abro por si alguien me ha
llamado. No, nadie me ha llamado. Espero a dos de mis amigas que viven cerca de casa.
No son las únicas amigas que viven por aquí, pero entre ellas no se llevan muy bien. Así
que no tengo ganas de líos ni de historias. Hoy no tengo ganas de llegar muy tarde a
casa, pero en estos momentos eso no depende de mí. Mientras las espero, voy hablando
con otras amigas.

Desde hace unas semanas andan enfadadas entre  ellas.  Siempre que he podido he
intentado que lo arreglaran, pero todas somos un poco cabezotas y nos gusta salirnos
con la nuestra. Por eso, pasa lo que pasa. Me siento en medio de toda esta situación. No
quiero perder a ninguna de mis amigas. A veces me encantaría que hubieran inventado
una máquina del tiempo, para poder ver y corregir nuestros errores, así quizás ahora mis
amigas no estarían divididas y todo seguiría tal y como estaba. Aunque esté con ellas, las
echo de menos y me gustaría que estuviéramos tan unidas como antes. Siempre juntas,
siempre unidas. Éste era nuestro lema hasta que sucedió lo que sucedió.

Lena Vilaseca, 2n ESO
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2n CICLE D'ESO

ESTIMATS REIS MAGS

Estimats Reis Mags,

Ja fa temps que m’estic preparant per escriure aquesta carta. La meva mare, sempre que
em quedo enganxat al vidre d’una botiga, em diu que ho recordi i que ho demani per Reis.
Jo sempre penso, quina sort que deveu tenir,  ho teniu tot, tant, que ho repartiu per a
tothom i feu feliços a molts i molts nens.

Aquest any,  us adjunto la meva adreça amb lletres ben escrites perquè no us torneu
equivocar de lloc, ja fa dos anys que no passeu per casa; jo ho entenc, sempre estem
anant de pis en pis. La mare diu que és un joc i que guanyarem quan els dolents ens
deixin en pau i que jo no em preocupi perquè tot sortirà bé. Jo me la crec; la mare sempre
té raó.  El  pis  és molt  petitó,  però ella  diu  que així  ens podem sentir  millor,  tot  i  així
intentaré demanar coses petites perquè càpiguen i pugueu passar sense problemes.

Si sentiu sorolls a l’entrar, no us preocupeu; jo abans ho feia, però ara ja és normal. Fa
dies que la mare no dorm bé i plora a les nits; diu que és per un llibre que s’està llegint,
que és molt trist però molt maco. Li deu agradar molt, ja fa molt temps que se’l llegeix i
mai el veig al seu costat de seu matalàs: el deu amagar perquè ni jo ni la Susanna el
trenquem.

Segueixo: després de pensar i pensar el que volia, la mare m’ha explicat que és millor que
demani molt poques coses perquè he de recordar que a mi no em va agradar que no
m’arribessin regals aquests dos últims Nadals i llavors seria molt injust que els passés el
mateix a la resta de nens, per tant aquest Nadal m’agradaria demanar tres coses:

Primer de tot m’agradaria poder dormir calent la nit de Reis, no li vull dir a la mare, però
crec que necessito uns mitjons, moltes vegades tinc els dits del peu una mica liles i a mi
m’agrada perquè em recorda aquell monstre que veuen a la tele els meus companys, no
tinc ni idea de si és bo o dolent, però ho sembla. Tot i això, passo molt de fred i hi ha nits
que tremolo congelat i tinc ganes de plorar. També m’agradaria tenir una dutxa amb aigua
calenta, només em dutxo amb aigua calenta les tardes de dijous i dimarts perquè anem
amb l’escola al poliesportiu del barri i ens dutxem, mai li he dit a ningú perquè a la classe
tothom odia dutxar-se allà, però a mi m’encanta, se m'escalfa tot el cos i puc tornar a
notar la punta dels dits dels peus.
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Segon: m’agradaria que la Susanna es posés bé, ja fa temps que està malalta i la meva
mare va haver de deixar d’anar a treballar a les nits perquè l’havia de cuidar, ella és molt
petita, sabeu? Només té un anyet i  quasi sempre la mare l’ha de portar al metge i jo
pateixo molt perquè me l’estimo molt i tinc por que li passi alguna cosa. Sempre plora,
sempre, la mare diu que si ara plora, quan sigui gran mai més tornarà a plorar, estic segur
que no plorarà mai, si segueix així es quedarà sense llàgrimes i de gran, serà la persona
més forta del món. Tot i això m’agradaria que plorés el dia que marxés de casa per tenir
fills, m’agradaria que plorés el dia que acabés els estudis, que trobes feina, que em fes
mal,  el  dia  que  miréssim  la  pel∙lícula  que  dirigiré,  ...  Per  això  m’agradaria  que  li
reservéssiu alguna llàgrima per aquests moments o almenys, m'agradaria tenir-la al costat
en aquests moments. A vegades tinc por de pensar-ho, però és la meva germana i encara
hem de passar tantes coses junts...

Per últim m’agradaria que m’expliquéssiu per què? Per què la meva mare ha de passar-se
les nits plorant  perquè no té amb què abrigar-nos? Per què no pot cuidar a la meva
germana? Per què hi ha gent que supera fortes malalties i ella no? Per què jo no em puc
dutxar i els nens de la meva classe ni tan sols es miren les dutxes del vestuari? Per què fa
dies que no tinc ni idea de quina és la meva casa? Per què ja no sopem? Per què les
mestres em miren amb cara de pena? Per què la meva mare plora cada cop que va al
banc? Per què li fa vergonya trobar-se amb els avis? Per què?

I després de tot això decidiu que no m’he portat bé i que no passareu per casa meva, que
jo no em mereixo regals i la resta de nens sí.

Hi ha tantes coses que no entenc.

Però el que sí que entenc és que ja no necessito un regal, necessito la salut de la

meva germana, la felicitat de la meva mare i un sopar amb escalfor. Si ho teniu tot,

vosaltres que ho teniu tot, no us costarà res això oi?

Espero que ho entengueu.

Sergi

Irene Fernández 3r ESO

I FA QUE DE SOBTE HO VEGI TOT: VEGI EL MÓN. 

17:30 dijous quatre de març de 2015. Les Rambles, Barcelona.
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Asseguda a  l'escriptori  davant  de la  finestra,  llegeixo els  apunts  de català,  tranquil·la
movent un boli amunt i avall, de manera monòtona sense saber ben bé què llegeixo, però
segueixo i, de tant en tant, agafo la tassa de llet i faig un glop amb cura de no cremar-me.

El  so  de  la  pluja  em relaxa,  però  tota  aquesta  tranquil·litat  es  trenca quan un  soroll
estrepitós m'espanta. Un tro. Un tro fa caure el bolígraf negre que tenia a la mà esquerra.
Aquest  és  el  tro.  El  tro  que  fa  que  m'ajupi  i  reculli  el  bolígraf  queixant-me  del  mal
d'esquena i que fa que em torni a aixecar. És aleshores, quan aixeco la mirada i veig.

El  veig.  Veig el  món. Veig el  cel,  veig la pluja que cau sobre els vidres dels cotxes i
s’arrossega amb força, veig el cel gris i trist, veig les tímides orenetes com volen corrents
sota l’aigua, veig finestres tancades, arbres esquàlids lluitant contra el vent, veig carretera
negra i infinita, fulles que corren, que s’escapen. Veig un món fred, insensible, indiferent.
Veig un món impassible davant de tot. Davant de cases buides, de carrers plens, de gent
sense casa i cases sense gent, davant d’injustícies, de fets incomprensibles que ningú
discuteix, veig conformisme. Veig gent que no lluita, que no sent, que no actua. Veig gent
passiva, gent que no viu, dominada per un poder que no compren. Veig persones tristes,
que no creuen tenir la força suficient. Veig gent amb mirada baixa esclava del poder, gent
submisa que no qüestiona la societat, que en ocasions s'atreveix a dir que vol canviar el 

món, però que mai arribar a fer res per fer-ho. Gent que no sap, que no sap que per
canviar el món primer s'ha de canviar a sí mateix, ha de canviar el que fa, ha d'actuar.

I m’entristeix, m'entristeix el pensar que visc en aquest món des de fa catorze anys i que
encara no he fet res per canviar-lo. Segueixo mirant a través d'aquest vidre, a través del
qual mai havia vist tanta realitat, i segueixo veient món. Miro lluny, més , més i més lluny, i
finalment aconsegueixo distingir unes ombres. Unes ombres que em fan pensar.  Serà
veritat allò que diuen? Que realment sí que hi ha gent que lluita pels seus somnis? Que
vol reformar aquesta societat morta? Gent somniadora, però amb arguments, que lluita,
que pensa, que s'expressa, que dubta, que s'organitza, que es rebel·la. Herois que lluiten
per una societat justa? Bé, pot ser. Pot ser que sí.

El  so de la pluja disminueix i  de mica en mica va quedant en un segon pla,  els crits
esperançadors que fan aquelles ombres cada cop ocupen un espai més gran dins del
meu cap. Començo a veure taques de color dins d'aquest paisatge gris. Ara sí, ara sí que
m'agrada el que veig. Veig canvi, veig revolució, veig la pluja que cau amb tendresa sobre
els vidres de les finestres, veig les orenetes que s'apropen amb curiositat, veig les fulles
que lliures es deixen emportar pel vent allà on les porti. Veig gent que balla, gent que
canta, gent que es manifesta, gent que raona, gent que viu feliç sota la pluja. Viu i combat
pacíficament  per  una  societat  justa  i  feliç.  Veig  l'altra  cara  del  món,  els  herois  que
segueixen lluitant pel poble, Veig el carrer que s'omple de roses de colors, de felicitat,
d'esperança.  Veig  homes,  dones,  joves  i  no  tan  joves,  que  organitzats  ho  acabaran
aconseguint  i  això  m'emociona,  perquè  m’ adono  que  jo  també formo part  d'aquesta
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societat i que el meu futur també depèn de les meves accions. Així que deixo el boli i el
full sobre la taula, em poso la jaqueta i baixo al carrer decidida. Ha arribat el moment, el
moment de lluitar pel que vull, pel que volem.

Anna San Millan, 3r ESO

VOLTES

Donava voltes,  i  més voltes,  i  més voltes,  i  més,  i  més, i  més...  No parava,  i  em va
semblar una bona idea no parar mai. Estar sempre donant voltes. Per tot arreu. En tot
moment. Em sentia lliure! Els meus peus es movien sols sobre la sorra i els meus braços,
estesos, sentien com el vent passava xiulant al  seu costat, i  els meus dits glaçats es
movien al ritme dels meus peus. Feia petits saltets i la sorra em feia pessigolles als dits
del peu, que se m'arronsaven pel fred. Semblava que el món em somrigués, que tot el
planeta  es  mogués  amb  mi,  semblava  que  tota  la  gent  de  la  Terra  ballés  amb  mi,
semblava  com  si  tot  i  tothom  entengués  el  meu  moment  d'eufòria.  Una  adrenalina
agradable  em corria  per  les  venes.  Per  totes  les  venes  i  artèries,  i  capil·lars  i  totes
aquestes coses que tenim per dins que ens ensenyen a l'institut. I aquesta adrenalina era
portada per tots aquests tubets directament al cor, i el feia bategar encara més ràpid, el
feia treballar amb força, i jo somreia. Segurament tenia cara d'estúpida. Però en aquell
moment m'era totalment igual. Era tan feliç! Tenia la sensació que tot l'esgotament de les
últimes setmanes s'havia esfumat, tenia sensació d'estar volant. Vaig somiar desperta;
vaig somiar que m'elevava fins als núvols, que visitava un altre món, que queia suaument
en una illa deserta, que tot era perfecte. Vaig pensar per un moment que la meva vida no
tenia defectes. Vaig ser ingènua de pensar això. Ara ho veig clar; la meva vida esta plena
de problemes, miris per on la miris. No és perfecta ni de lluny. No puc volar, el món no em
somriu, ningú balla amb mi. Estic totalment sola. Total i absolutament sola en aquest món
de desgraciats, falsos, i egoistes. Ja ningú pensa en els altres, ja ningú és sincer i diu les
coses a la cara, ja ningú s'esforça per aconseguir el que desitja. Ja ningú estima. Ja ningú
dóna les gràcies. Ja ningú comparteix. Ja ningú utilitza el cervell. I pitjor encara; ja ningú
utilitza el cor. Donava voltes, i era feliç. Ara que estic quieta, veig que no sóc feliç. Que no
val la pena res. Per què quedar-se en aquest món ple d'injustícies? No val la pena res de
res. 

Dono per acabada la meva reflexió diària. Aquest món fa fàstic. Ahir era feliç, i avui ja no.
Conclusió: Demà em toca ser feliç i sentir que tothom és feliç amb mi.

Bona nit.

Mar Dalet, 3r ESO

MORIRÀ UN ÀNGEL
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Estimada Allison, no sé quan rebràs aquest diari, quan tindré els diners i, sobretot, el valor
per enviar-te’l. Possiblement no arribi a fer-ho, però no tinc ningú més a qui explicar-li.

Dia 3 de setembre

Era la primera de la classe. Ho vaig deixar tot per aconseguir el que tinc ara. I se m’està
escapant. Encara no he trobat feina i se m’acaben els diners per seguir estudiant.

Dia 8 d’octubre

Ja se m’ha escapat. Ahir vaig fer el pagament de setembre, i l’últim. Si no puc estudiar,
què faré? No tinc família ni casa, no puc tornar a una llar que mai no ha existit. Però,
alhora, no puc quedar-me. 

Dia 23 d’octubre

Les nits són fredes, llargues. No puc estar-me més a casa. He pres una decisió.

Dia 10 de novembre

Cada dia el mateix: el dia s’acaba i la llum se’n va; entro en un bar i demano directament
pel lavabo, on em maquillo amb l’únic que tinc. I aquí comença el malson de la nit.

Dia 3 de desembre

Em fa vergonya la meva vida. Intento flotar, i només m’enfonso. Porto la roba estripada,
estic cansada. Vaig tot el dia amb els ulls humits i la boca seca... I m’ofego.

Dia 26 de desembre

Ahir va ser Nadal, i jo vaig ser el regal, el regal d’un altre desconegut. Estic atrapada en el
meu propi malson, ideat per ser el somni més gran que mai he viscut. Què he fet per estar
així? Quan vaig arribar, estava convençuda de que me’n sortiria. Cada vegada la meva
cara va perdent color, els meus ulls brillantor, i el meu somriure es va gastant.

Dia 8 de gener

Creus que els àngels existeixen? Vull sortir, vull volar. Ser-ne un. Però aquesta nit no, no
puc. Prefereixo l’escalfor de l’infern, volar dins del foc. Reduir-me a cendres.

Dia 25 de gener
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Quant  durarà això? Encara estic  esperant  una millora,  tinc esperança.  Però segueixo
desgastant-me, noto que m’estic perdent a mi mateixa. No veig com tornar enrere. Com
s’ha desmuntat tot  tan ràpid? Si  tan sols pogués agafar les peces i  unir-les una altra
vegada... Però, cada vegada que ho intento, sóc jo la que s’enderroca.

Dia 27 de febrer

Respiro entre flocs de neu, intentant no congelar-me dins de la roba, que porto des de fa
tres dies. És un febrer fred, i no tinc ningú per mantenir-me calenta. Bé, no tinc ni ningú ni
res. La setmana passada em van treure la casa. Si no fos per les interminables nits a casa
de desconeguts, les passaria totes en el banc d’un parc. 

Dia 20 de març

Sempre he dit que l’esperança és l’últim que s’ha de perdre. Però, i si ja he perdut tota la
resta?  L’únic  que  em  queda  és  a  mi  mateixa,  i  ja  ni  això  em  serveix.
 Aquesta nit morirà un àngel.

Too cold outside for angels to fly. For angels to die.- Ed Sheeran

Marina Garcia, 4t ESO

215

Era un dia de ple de primavera. Les fulles dels arbres estaven músties perquè feia moltes
setmanes que no plovia. Recordo que des del llit podia veure que no passava ni una gota
d’aigua pel riu. Ens esperava un estiu difícil.  

Era dissabte, i després d’una setmana plena de feina, ja tenia ganes de poder anar a
jugar a la plaça. Em vaig vestir corrent amb la roba que la meva mare m’havia cosit la nit
passada i vaig baixar fins al menjador. Ella ja em tenia preparades les torrades i el suc de
taronja natural. Per a mi aquell era el millor esmorzar del món!

Mentre esmorzava em vaig adonar que el Kamel, el meu germà gran, no estava sembrant
el blat i tampoc  veia el meu pare per enlloc. Li ho vaig preguntar a la mare i ella em va
respondre que no em preocupés i que anés a jugar. Seguint el seu consell, vaig agafar la
meva bicicleta vella i vaig començar a pedalejar fins a la plaça on sempre quedàvem.
Però, en arribar, em vaig adonar que ni la Nasila, l’Ariel, la Banan ni l’Ahmad, estaven
rient com de costum. Em vaig apropar a ells per preguntar-los-hi si havia passat alguna
cosa.  La  Nasila,  la  meva  millor  amiga,  em  va  mirar  amb  els  ulls  plorosos  i  em  va
respondre:

- Aquest matí l’alcalde ha enviat un missatge a tots els del poble dient-los que a Aleppo
estava a punt d’esclatar una guerra. Molts dels nostres pares, inclús germans, han volgut
anar a la ciutat per protegir als seus familiars.
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Se’m va caure el  món a sobre! De seguida vaig entendre perquè la mare aquell matí
estava tan  impacient  perquè me n'anés.  Havia  d’anar  corrent  a  casa,  per  saber  com
estava i què els hi havia passat al pare i al Kamel. Vaig obrir la porta de casa i vaig entrar
completament esvarada. La mare estava ajaguda al sofà observant una foto on sortíem
tots el Nadal passat. Érem dels pocs cristians que quedaven en aquelles terres, però ens
agradava molt celebrar aquella festa.

Quan va sentir la porta, es va girar bruscament i vaig poder veure la mala cara que feia.
Tenia els ulls vermells de tan plorar i els cabells ben despentinats. Vaig córrer a abraçar-
la, i vam estar-nos quasi un quart d’hora sense canviar de posició. No obstant, jo volia
saber què havien fet i on havien anat i li ho vaig preguntar. Ella em va dir:

- Aquest matí, mentre donaven de menjar a les gallines, en Kamel i el pare han escoltat
l’alcalde. Com bé saps, el teu pare té un gran cor, i no volia deixar sols els  teus oncles.
Per això ha decidit que tant ell com en Kamel, havien d’anar a ajudar-los. M’he intentat
resistir, però no els he pogut convèncer. 

Em vaig quedar a quadres, no sabia com reaccionar ni com dir-li a la mare que tot sortiria
bé. Em sentia bloquejada! Però això no va ser res comparat amb la situació de casa les
següents  setmanes.  No  menjàvem,  no  ens  rentàvem,  quasi  ni  dormíem.  Les  dues
notàvem un buit molt profund al pit. Al cap d’un parell de setmanes vam rebre una carta
que posava:

“Adeela, Daima, com esteu? Sé que és una pregunta molt ximple, però us trobo molt a
faltar. No us puc dir gran cosa a través de la carta perquè l’exèrcit ens està controlant els
missatges que enviem a altres llocs. Dins del sobre veureu 5500 lliures sirianes. Us les he
aconseguit perquè demà, a les 6 del matí, heu d’anar a la parada d’autobusos del poble
d’on surt una furgoneta. Agafeu-la, us portarà on estem ara nosaltres. Un cop arribeu, us
ho podré explicar tot. Molts petons. ”

D’on  havia  tret  el  pare  tants  diners?  No  volia  ni  pensar  el  que  havia  pogut  fer  per
aconseguir-los.  El  més  important  era  que  faltaven  menys  de  vint-i-quatre  hores  per
marxar. La mare i jo ens vam abraçar i, a cau d’orella, em va xiuxiuejar:

- Tot sortirà bé, el pare és un home molt astut i intel·ligent. 

No les tenia totes, però el cas és que no podíem pensar en aquestes coses perquè teníem
feina a fer. Vam agafar una bossa del rebost i hi vam posar un parell de mudes,  dues
ampolles d’aigua i sobretot els diners. 

Tot i que ho vam intentar amb totes les nostres forces, no va haver manera d’aclucar els
ulls. Per això vam decidir marxar a les cinc del matí de casa i donar una volta pel poble
abans d’arribar a la parada. Va ser en aquell moment que em vaig adonar de la bellesa
dels meus paisatges. No em podia ni imaginar com enyoraria tot allò.

Ja a dalt el vehicle que ens portaria amb el pare i en Kamel, vaig patir la pitjor experiència
de la meva vida. Devíem ser unes 100 persones, en una furgoneta amb una capacitat de
40. No podia bellugar-me, notava que em faltava l’aire, i encara em feia més mal veure
com un nadó no parava de plorar desconsoladament. Ningú es mereixia viure aquella
situació. 

Quan vaig baixar de la furgoneta ja estaven allà el meu pare i en Kamel! Vaig tirar-me als
seus braços, però el pare, amb una cara ben seriosa em va dir:
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- Reina, ets encara una nena, però una nena espavilada. Un avió marxa cap a Espanya
d’aquí 30 minuts, l’has d’agafar. Sé que serà molt dur per a tots, però no et mereixes viure
una situació així.  Et ben asseguro que tornarem a estar  els quatre junts abans no et
penses. 

En sentir aquelles paraules se’m va desencaixar la cara. Sabia que tot això ho deia pel
meu bé i que rondinar i protestar només hagués empitjorat les coses. Per tant, l’única
cosa que vaig fer va ser fer-los un grandíssim petó, una abraçada i pujar cap a l’avió.

Sí que havia sentit a parlar d’Europa, però només m’havien dit que era un continent ric. 

Les primeres setmanes a Barcelona, vaig tenir una monitora que em va ensenyar la ciutat
i una mica l’idioma. Era molt simpàtica, però sé que algun cop no la vaig tractar com es
mereixia, ja que trobava molt a faltar la meva família i no havia rebut notícies seves. 

Quan ja portava un mes a la ciutat,  em van enviar a un centre d’acollida perquè em
pogués relacionar  amb altres nens i  nenes.  Allò  era com la  meva nova casa,  ja  que
donava per fet que mai més tornaria a veure els pares. A la meva habitació em vaig fer un
calendari  on  comptava  els  dies  que  feia  que  m’havia  separat  d’ells  i  això  encara
m’entristia més.

Mentre esmorzava el 24 de desembre, em vaig adonar que feia més de 200 dies que no
els veia. 215. Qui m’havia de dir que el Nadal passat seria l’últim que podríem compartir
tots  plegats!  Uns  cops  a  l’esquena  em  van  fer  tornar  a  la  realitat.  Em  vaig  girar
estranyada, i qui tenia al davant? ELS MEUS PARES I EN KAMEL! Em vaig tirar als seus
braços i els vaig fer una abraçada gegant que quasi els deixa sense respiració. Notar els
seus braços i saber que estaven bé fou el millor regal de Nadal que he tingut mai.

Berta Ferreres, 4t ESO

EL MÓN CONTINUA GIRANT

En Josep era un home que ja havia superat la setantena però, tot i així, encara mantenia 
un esperit molt jove.  Vivia al barri del Clot de Barcelona i era molt conegut per tots els 
veïns. Cada matí, al llevar-se, sortia a comprar el diari, i no anava al primer quiosc que 
trobava, sinó que donava tota la volta al barri. En sortir de casa sempre saludava a la 
portera del bloc de pisos del costat que  escombrava la vorera. Llavors començava a 
baixar pel carrer Rogent. Durant el camí, s'anava trobant als comerciants que pujaven les 
persianes de les botigues i els saludava un per un. També, quan veia algun nen o nena 
que anava cap a l'escola els deia: “Apa canalla, a estudiar!”, i fins i tot els hi donava algun 
caramel que trobava a les seves butxaques. Quan arribava al final del carrer Rogent, 
girava per la Diagonal i caminava fins a la Plaça de les Glòries i allà finalment, comprava 
el diari en un vell i petit quiosc que hi havia en una cantonada i en el que, darrere el 
taulell, sempre hi havia la Maria.  La Maria era una dona de més o menys la mateixa edat 
que en Josep, a qui feia companyia cada matí durant una estona. Entre els dos criticaven 
el món i s'explicaven antigues batalletes de la seva joventut.
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En Josep sempre tenia un somriure per a tothom.

Un matí de tardor, tots els veïns van posar el crit al cel. En Josep no havia sortit i no havia 
fet el recorregut de cada dia. Era molt estrany perquè ho feia fins i tot els matins que 
plovia o feia fred. La veritat és que tothom es va preocupar molt, sobretot la Maria.

Finalment no va resultar ser gaire greu. El que havia passat era que en Josep, durant la 
nit, havia anat al lavabo, havia relliscat pel passadís de casa i s'havia trencat el fèmur. Va 
passar gairebé un mes a l'hospital. Estava avorrit i enyorava moltíssim el barri i a la gent. 
No va  tornar a la seva rutina fins al cap de 3 mesos que li van semblar una eternitat: 
desitjava amb totes les seves forces recuperar-se i passejar pel barri.

Així, va llevar-se molt d'hora, va sortir ràpidament al carrer i va tornar a fer el mateix camí 
de sempre: va saludar a la portera, va  baixar pel carrer Rogent i va somriure a tots els 
botiguers que es van alegrar molt de tornar-lo a veure, però, quan va arribar a la Plaça de 
les Glòries, es va desorientar. Va mirar al seu voltant durant una bona estona però no s'ho
podia creure: tot estava diferent. En Josep es va espantar moltíssim, va creure que tenia 
Alzheimer. Va tornar ràpidament cap a casa seva intentant trobar el camí (de fet, no li va 
costar gaire) i no en va sortir durant unes quantes setmanes. Estava deprimit, molt 
deprimit. No volia oblidar tot el que havia viscut, ni oblidar les persones que estimava, ni 
les del barri. Volia tornar a fer una vida normal, volia viure.

  

Al cap d'uns dies, en Josep va anar a visitar un metge. Se li feia rar tenir Alzheimer perquè
no havia oblidat res més, però tot i així, com que era molt tossut, ho continuava pensant. 
El metge li va dir que no tenia Alzheimer però això no el va deixar convençut i va tornar a 
tancar-se a casa. 

El Jordi i la Maria, veïns del barri, en veure que en Josep no passejava, van decidir anar a
veure'l a casa. Quan van tocar el timbre, els va reconèixer perfectament però no volia 
veure ningú. No es podia acabar de creure que hagués perdut la memòria perquè tenia el 
cap clar, recordava les coses i reconeixia perfectament a la gent. Finalment va acceptar la
visita i els va obrir la porta. En Josep va explicar la situació als seus amics:

-Bé, recordeu el dia després de què em donessin l'alta que vaig tornar a fer el meu 
passeig matinal?

-Si, i tant que me'n recordo! No t'havia vist mai tan feliç! És per això que no entenc com és
que tornes a estar a casa.- va respondre-li en Jordi.
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-Doncs bé, si que estava feliç, i molt, però de sobte quan vaig arribar al que jo em 
pensava que era la Plaça de les Glòries resulta que no ho era. No sé on vaig anar a parar.
Mai m'havia imaginat que em podia passar una cosa així, però finalment he assumit que 
tinc Alzheimer. En Jordi i la Maria van posar  cara de sorpresa mentre escoltaven a en 
Josep.

- Vaig anar a visitar un metge fa un parell dies i em va dir que no tenia res, però jo no li 
trobo cap altra explicació al que em va passar.

-No diguis bestieses, home! Hauries de fer cas al metge i tornar a la teva vida normal. Tu 
que sempre has sigut un home tant eixerit i fort no pot ser que per una simple 
desorientació et quedis tan aixafat- va dir-li la Maria, intentant animar-lo.

Els tres van continuar una estona parlant fins que en Jordi va dir:

- I escolta Josep, on has dit que et vas desorientar?

- Just al arribar a la Plaça de les Glòries, prop del quiosc de la Maria.

- I n'estàs segur que estaves a la Plaça de les Glòries?- va preguntar-li en Jordi

- Totalment, vaig fer el mateix camí que feia cada dia.

- I com vas saber que t'havies desorientat?-va insistir en Jordi.

- Doncs al arribar a la Plaça de les Glòries no hi havia el típic tambor, ni els cotxes, ni el 
pas elevat ni res d'això i, en canvi, hi havia un espai molt gran ple de sorra i més enllà, 
uns jardins i uns edificis nous.

En sentir la resposta d'en Josep, en Jordi i la Maria van esclatar a riure. En Josep no 
entenia res i va posar cara de desconcertat.

- Què passa, que us fa tanta gràcia?
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- No tens Alzheimer- va dir en Jordi sense parar de riure- Durant el temps que has estat a 
l'hospital i que no has sortit a passejar s'ha fet una gran reforma a la plaça!

En Josep al principi continuava sense entendre res, però poc després es va posar vermell 
i va esclatar a riure també. Es va quedar molt tranquil perquè no tenia Alzheimer i va 
poder  tornar a ser l'home que tothom coneixia.

 I recordeu que, si mai passeu per la Plaça de les Glòries al voltant de les 10 del matí, i 
algú us ha saluda, no ho dubteu, és en Josep.

Clara Solà, 4t ESO
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ADULTS

EL VIATGE MAI SOMNIAT

Un somni és un desig, una il·lusió, tot allò que inventem i imaginem. No hem de fer servir
els nostres somnis per a ensorrar-nos comparant-los amb la nostra realitat (i fixant-nos en
el que no tenim) sinó com a horitzó, per anar endavant en la direcció que ens agrada. 

Somniem desperts, per exemple, si desitgem allò que no podem tenir, o si voldríem ser
diferents i  no ens hi  atrevim (és més fàcil  inventar històries i  fer-les anar com volem,
controlant cada petit detall). Hi ha somnis que ens desvetllen i ens omplen d'eufòria. Hi ha
somnis que de tan gastats ens aporten tristor i desesperança.

Cada persona té un color, un tema i un guió predilecte per als seus somnis. I si cada cop
l'argument es torna més complex i elaborat i el somni s'allunya perillosament de la realitat,
si la persona cada cop es troba més còmoda en aquesta realitat màgica i virtual i s'hi
acaba aixoplugant per a no sentir cap tristor ni desengany... pot acabar totalment absent,
desconnectada de tot  i  de tothom, vivint  una vida que pren cos i  es desenvolupa en
solitari, només dins del seu cap. Cal aprendre a no abusar dels somnis, a seleccionar-los
bé, a no recrear-s'hi  amb amargor, a revisar-los i actualitzar-los de tant en tant. Si un
somni no ens alegra ni ens aporta res positiu, potser que l'eliminem del repertori, no us
sembla?

A mi, particularment, són els somnis d'històries d'amor els que m'acceleren el cor i em fan
contenir la respiració. Tinc quaranta-cinc anys i molts somnis no acomplerts que he anat
deixant  enrere.  Però  per  sort,  la  vida  és  misteriosa  i  sorprenent  i  sovint  ens  regala
experiències que podrien ser somnis, que són reals i, per tant, millors que el somni més
màgic i més tendre que podríem haver imaginat. 

Per mi, fer-se gran i savi és atrevir-se a deixar créixer el sentiments que neixen dins meu,
sense  jutjar-los  ni  reprimir-los  per  considerar  que  no  aniran  enlloc,  sense  criticar-me
durament per allò que no és correcte ni convenient. 

Deixar anar per aconseguir la pau mental. Qui ens pot ensenyar a somniar? Qui ens pot
guiar a crear aquells somnis que ens facin sentir bé i que ens sacsegin, no massa fort, per
motivar-nos sense desanimar-nos? Qui ens podria donar la quantitat precisa de somnis
que ens permeti seguir afrontant la nostra realitat sense amagar-nos en ficcions estèrils?
No és millor gaudir de les petites coses que tenim a l'abast de la mà i de les persones
amb qui compartim bones estones enlloc d'inventar el que no podrem tocar mai?

Ell és un home casat, treballem junts des de fa tres anys. Mica en mica ens hem anat
coneixent i descobrint. A poc a poc hem anat teixint converses, silencis, complicitats. I per
casualitat la vida m'ha donat una oportunitat, un regal valuós i fràgil: hem hagut d'anar tots
dos per feina a un viatge de tres dies. Sense buscar-ho, sense planificar ni manipular.
M'agrada el que diu i com ho diu. M'agrada com parla de la seva dona. Hi confio.  He
pogut passar moltes hores amb ell i he pogut confirmar el que el meu cor intuïa: que és un
home que m'agrada de debò, cada dia més. Que em sento bé al seu costat, que sento
papallones a l'estómac en veure'l,  que em tallaria  un braç per  poder  sentir  les seves
carícies a la meva pell. 

Sovint la vida és com és i no com ens agradaria que fos. 
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Tots dos ho sabem. De vegades, els nostres ulls es parlen de manera més entenedora i
directa que el discurs més brillant. Tots dos sabem que entre nosaltres no passarà res de
res, però que podria haver passat si la situació fos una altra, i que ens hauria agradat que
així fos... Tots dos hem sabut apreciar aquest regal i cuidar-lo amb tendresa. Li hem fet
una capsa menuda, de vellut, d'un roig brillant de sang encesa, i l'hem tancat amb cura,
embolicat en seda. La guardarem ben guardada, i només de tant en tant, en aquells dies
feixucs i grisos que tot s'esfondra i la pols s'acumula pels racons, ens atrevirem a obrir-la i
a mirar el que conté. Somriurem i recordarem aquella passejada enmig del bosc nevat, el
cel clar, la llum daurada, l'espai obert envoltat de muntanyes dolces (testimonis muts de la
nostra conversa). De vegades la realitat ens sorprèn i supera els somnis. Potser fer-se
cada dia una mica més savi consisteix a aprendre a gaudir del que vivim i assaborir-lo
com si fos el somni més esperat, més brillant, tot tenyit de reflexos de colors, esquitxat per
guspires còmplices, bressolat per notes etèries i harmòniques. Em sento bé estimant-lo.
La realitat m'acompanya i em reconforta, com el record d'un somni bell. Va ser real el que
vam viure,  intens i  tendre a la vegada,  com el  somni  més inspirat  o  la  fantasia  més
agosarada que hagués pogut imaginar.

Mireia Cebrián, mare de Martí i Berta Altimira de 3r i 4t d’ESO

LA NINA QUE MAI NO VAIG TENIR

Es deia o li deien la Rosina. No era el nom de la nina, no, malgrat el títol ho pugui fer
pensar. Era  el d’una veïna dels meus avis del Clot. Sempre els vaig anomenar així.

L’avi Manel i la iaia Glòria vivien en una casa singular que, als meus ulls de nena, tenia un
punt de màgia. La casa estava separada en dos cossos diferenciats:  un d’ells era un
safareig públic i l’altre, que era l’habitatge, tenia un sotaescala ple de misteri i d’encant.

Només el safareig mereix capítol  a part  per les seves dimensions i  per una mena de
caldera d’en Pere Botero que hi havia just a l’entrada i on el meu avi, enfilat en una llarga
escala metàl.lica, hi feia el lleixiu tot  abocant-hi aigua molt calenta barrejada amb alguna
substància d’olor forta i penetrant, com de sosa.

Més endins, unes basses enormes, grans com piscines, que s’omplien d’aigua sabonosa
on les dones que hi rentaven feien anar amunt i avall grosses pastilles de sabó Lagarto i
amples pales de fusta per picar i estovar la roba.

La  Rosina  era  una  d’aquelles  dones:  alta,  forta,  els  trets  de  la  cara  molt  acusats  i
angulosos, però amb una expressió plena de tendresa i de bonhomia. Sempre, fins i tot
els dies de festa, cobria el seu cos amb un generós davantal immaculadament blanc que
arreplegava cap a un costat i que, en  les seves voluminoses butxaques, amagava alguna
llaminadura.

En tot moment neta i polida. Les mans, deformades pels penellons produïts pel contacte
continuat amb l’aigua freda, eren càlides i acollidores, propenses a les moixaines.

No era de les que més xerrotejaven entre l’estol de fèmines que explicaven tafaneries o
reien sorollosament qui sap si per amagar el dolor de les misèries i privacions d’un temps
embolcallat en la foscor, la pobresa i la por...

Jo vaig viure el darrer any de la guerra al Clot. Al carrer Gran nº 35.  El meu segon barri. I
el vaig seguir freqüentant, gairebé cada dia, un cop acabada la guerra.
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La Rosina es movia per casa dels avis com a casa seva. I em mostrava afecte. Potser
intuïa o endevinava les necessitats d’estimació d’una nena, molt  nena encara, que no
podia entendre l’eterna tristesa de la mare ni l’absència inexplicable d’un pare que havia
de tornar del front o d’un camp de

concentració o de l’Ebre. Quines paraules tan estranyes i incomprensibles per a un infant!

Es vivien temps difícils. Els diners escasejaven i la mainada no tenia dret a capricis. El
meu, el més gran, el més somiat, era una nina. Una nina que no em calia imaginar perquè
ja la coneixia, perquè ja me l’havia mirada una vegada i una altra i una altra sense cansar-
me’n.

Era allà, magnífica, en un aparador de l’antic carrer del Bogatell, dins d’una vistosa caixa
de cartró. La cara, molt rodona i fina, emmarcada per uns cabells llargs i rossos, com d’or.
Primorosament mudada amb un vestit blanc esquitxat de floretes blaves i els mitjons i les
sabates també ben blancs.

Dia rere dia el meu nas s’enganxava al vidre de l’escaparata contemplant-la embadalida.

La Rosina, més carregada de bona fe que de recursos, em repetia sovint: “Un dia te la
compraré”. I jo, criatura com era, vinga esperar aquest dia, vinga baixar el mateix carrer,
vinga pensar  amb el cor bategant per l’expectativa: “Potser avui...”

Vaig acumular un munt de decepcions. 

Ara  ho  puc  entendre.  Entendre  i  agrair.  Sí,  agrair.  Encara  que  sembli  inversemblant.
Perquè aquella  frustració  d’infantesa em va ensenyar  a fer  front  a d’altres  inevitables
frustracions posteriors. Però, sobretot, perquè la vida m’ha fet comprendre la generositat
de la Rosina: ella no em volia pas enganyar. Ella volia mantenir viu el meu somni  i la
decepció de no poder satisfer-lo va ser més dolorosa per a ella que per a mi. I em dol que
la vida no li donés l’oportunitat  de complir la meva/seva  il.lusió.

Sense saber-ho, em va ensenyar a créixer. Sense adonar-se’n, em va donar exemple
d’amor. Gràcies, Rosina!

Montserrat Baró, àvia de Lena Vilaseca, de 2n d'ESO
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