TEMPS ERA TEMPS (21 abril 2017)

Temps era temps, quan les fades feien màgia i vivien dalt dels arbres rodejades de follets,
protagonitzaven els contes que llegíem quan arribava l’hora d’anar a dormir.
Temps era temps, quan les princeses esperaven avorrides els seus prínceps, privades de
llibertat, dins de la cambra de la torre més alta del castell, els dracs eren dolents, treien foc
pels queixals i els cavallers els mataven convertint la sang en roses radiants.
Temps era temps, quan la Terra encara era plana i ens faltava mig món per descobrir,
viatjàvem en grans vaixells a la recerca dels tresors més amagats. Lluitàvem contra els pirates
per defensar els nens perduts d’un vell capità. I no volíem créixer, no volíem marxar, no volíem
deixar la Campaneta i ens vam enamorar d’en Peter Pan.
Temps era temps, quan de petits somiàvem, no sabíem que les fades no existirien. Ningú ens
va dir que les princeses no han d’esperar un príncep blau, ni tan sols sabíem que els dracs no
fan mal. Temps era temps, mentre nosaltres perseguíem el conill de l’Alícia, pel País de les
Meravelles, algú ens va dir que ja érem grans!

Em falta temps, diuen els qui miren constantment el rellotge.
Et cauran trenta anys de presó, anuncia imposant sentència el jutge.
Tens trenta segons per desactivar la bomba, pronuncia neguitosa l’actriu de la “pel.li”.
Fa milers i milions d’anys... explica el mestre d’història als alumnes.
Avui faig un any més, crida feliç l’infant mentre bufa l’espelma que el convertirà en gran.
Noranta minuts de patiment, més tres de temps afegit, comenta el periodista concentrat en el
terreny de joc.
El metro arribarà en dos minuts i mig, avui faig tard… pensa la noia a l’andana de l’estació.
A les set et sonarà el despertador, em recorda la veu de la consciència.
Cinc minuts més!, suplica la nena al seu pare perquè la deixi dormir.
Disculpa, tens hora?, m’aturen i em pregunten pel carrer.
Mama, quan arribarem? Quan arribarem? Quaaaaan arribarem?
Prou! S’ha acabat els temps!

I el Temps es va enamorar. Va conèixer la Història i amb ella s’hi va voler quedar.
Va deixar de ser flor d’un dia i es va convertir en testimoni d’una època refeta de passats. El
Temps acompanyava la Història, la seva estimada Història i li regalava temps. L’ajudava a
imposar la seva petjada dins dels grans llibres i a ocupar les portades dels diaris de la ciutat.
Celebraven els seus aniversaris, cada cop complien més anys. Però no era complir anys el que
els espantava, sinó trobar-se a faltar. -Fixeu-vos en aquest parell, no se separen mai! -deien
aquells que els veien caminar. Il·luminada pel sol i bressolada per la lluna, la Història es
convertia en protagonista d’una societat. Però no deixava anar la mà del Temps. L’un sense
l’altre no existien; el Temps, si no hi era la Història, moria.

Temps serà temps, quan els cabells es tornaran grisos, els ossos seran fràgils i serem nosaltres
qui explicarem els contes de fades als nostres néts.
Temps serà temps quan voldrem recuperar la Reina de Cors malgrat haver oblidat l’esperit
d’en Peter Pan.
Deixarem temps al temps perquè es curin les ferides d’amor i s’acabi el nostre patir.
Haurà passat el temps quan ens trobem asseguts al banc de la plaça i, molts anys després, ens
parlem ‘de vostè’.
I creurem recuperar el temps perdut quan de grans vulguem tornar a ser nens.
Serà temps el temps, quan descobrim que hi ha vida en altres planetes, quan un dia veiem
volar els cotxes per damunt dels nostres caps i quan puguem passar les vacances d’estiu a
Mart.
Però el temps sempre serà temps quan mirem fixament un rellotge de sorra, el girem cap per
vall i li demanem, un cop més, que no s’aturi mai.
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Premiats Jocs Florals 2017
P3: Foques i Pingüins
Les aventures de la bruixa i la princesa.
Les aventures de l’ós i el tigre.

P4: Esquirols i Llúdries
L’ós, el guepard i la Sara.
El Kilian i els seus amics.

P5: Girafes i Zebres
L’hàmster, la guineu, el mussol i l’àguila.
El tron del faraó.

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis
El tigre volador i les seves aventures. Adela Orteu, Aitana López, Leo Serrano i Sara Riera.
El conte dels animals. Cristian Puig de Morales, Daniel Martín, Francesc Navarro, Pablo Mucci,
Rayan Nakkach.
Selva animal. Ander Muñoz, Canxia Zhu, Eithan Lázaro i June Zuazola.
La guineu es fa amiga del jaguar. Èrik Aran, Marc Conde, Maya Adib i Roger Ferran.
Estrella màgica. Joel Farell, Max Benet, Noa Arnau i Pau Alcàntara
El gos Arco Iris. Dayan Fernández, Irene Jiménez-Valladolid, Júlia Gómez, Martina Arranz.
La reina despistada. Aina Pijoan, Anna Vela, Martí Roguera, i Thomas Paipilla.
Els planetes. Andreu Vidal, Júlia Tort, Lia Soler i Pol Monroy.
La selva dels 6 animals. Bruna Rosselló, Èric Mera, Maria Quijada i Xavi Veranes
Els saltamartins i els espiadimonis d’Ucraïna. Laura Mangas, Marc Gómez, Martín Calle i Sergio
Kostyukevich.
Les estrelles. Biel Guasch, Carla López, Jordi Canaleta i Óscar T. Abellán.
El pirata i el monstre dels set mars. Gisela Ariño, Irene Álvarez, Pau Martínez i Pol Conde
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2n Primària: Orques i Dofins
PREMIS
El drac sense amor. Íngrid Sarrà Enache.
La nit de Reis. Èric Olivares Alberich.
Una patinadora espantada. Clàudia Alarcón González.

ACCÈSSITS
El primer Sant Jordi amb llibres i roses. Martina Hernàndez Sanjuan.
L’obra de teatre. Sergi Parisé Martí.
La nena i el cargol. Alba Peralta.
Les nenes al bosc. Zhenxi Zhang

3r Primària: Cangurs i Coales
PREMIS
Cargol?. Mireia Domenech.
L’amic invisible. Íngrid Barrios.
El cumple més misteriós. Irene Ortuño.

ACCÈSSITS
El drac poruc. Jan Esteve.
El primer tro. Valeria Martínez.
El concurs de cuina. Joana Julve.
L’amistat sempre guanya. Carla Pérez.
Sense fronteres.Joana Roguera

4t Primària: Martinets i Bernats
PREMIS
El llapis màgic. Roser Chico.
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Les mestres misterioses Andreu Izquierdo
Vestits i embolics. Berta Cortada
ACCÈSSITS
Quina illa! Ramon Gálvez
La llança màgica. Joel Sussler
Una càmera a Paris. Lucía Cabrera
El tren de juguet. Paula Galdeano
Una pèrdua d’algo molt especial. Jana Ginés

5è Primària: Xaloc i Mestral
PREMIS
Viatge al futur. Biel Thió.
Oh no! Avui és el dia Roger Torrecilla.
Aventuras dentro de la pirámide. Laia Enríquez.

ACCÈSSITS
Maleïda pedra. Pol Visent
Dies inexplicables. Pol Pérez
Contraris. Guillem Guash.
Oliva o la màquina del temps. Júlia Mas

6è Primària: Terral i Marinada
PREMIS
Un somni ben real. Xavier Martínez.
El amor y todos sus desperfectos. Anna Micó.
Amb mals ulls. Helena Mestres.

ACCÈSSITS
Un robatori molt fred. Héctor Aniza.
Un viatge inesperat. Aina López.
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1r ESO: Llevant i Ponent
PREMIS
Una historia que empieza justo cuando se acaba. Mireia Pons
Res no és el que sembla a primera vista. Sergi Pérez Zanuy.
ACCÈSSITS
Mi trayecto en bus. Marc Aracil.
El “pequeño diario” de un diccionario. Pau Subirada.

2n ESO: Migjorn i Tramuntana
PREMIS
Esperando a O. Noa Belmonte
Estil de vida. Jana Consuegra
Las cenizas se las lleva el viento. Anna Gafarot
ACCÈSSITS
Escribir. Jana Valera

3r ESO: Cerç i Llebeig
PREMIS
La orehja de Van Gogh Marina Cortada
L’anònim. Txell Miserachs
Heridas. Alèxia Ginés
ACCÈSSITS
¡Qué locura!. Júlia Garcia.
La Revolta. Laia Pagès.

4t ESO: Garbí i Gregal
PREMIS
El niño estrella. Aina Peix
El personatge. Joan Yebras
Crua realitat. Sara Nofrerias
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ACCÈSSITS
El significat ocult. Natàlia Aparici
Rap de 4t d’ESO. Pau Garcia

Adults
PREMIS
Records. Emma Jiménez Fabré (Mare d’en Carlos i Leo Serrano)
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Parvulari
Les aventures de la bruixa i la princesa
HI HAVIA UNA VEGADA UNA BRUIXA I UNA PRINCESA QUE EREN AMIGUES I VIVIEN EN UN
CASTELL A DALT D'UNA MUNTANYA.

UN DIA VA PLOURE MOLT I NO VAN PODER SORTIR DEL CASTELL. LA PRINCESA VA AGAFAR EL
SEU CONTE PREFERIT DEL MICKEY MOUSE I LI VA EXPLICAR A LA BRUIXA.

AL CAP D'UNS DIES VA NEVAR I LES DUES AMIGUES VAN SORTIR A ESQUIAR. LA PRINCESA VA
CAURE I ES VA TRENCAR UN BRAÇ.

QUAN VA ARRIBAR LA PRIMAVERA LES DUES AMIGUES VAN SORTIR A PASSEJAR PEL BOSC I
VAN AGAFAR FULLES QUE VAN GUARDAR EN UNS POTS. MENTRE PASSEJAVEN ES VAN
ADONAR QUE ERA UN BOSC MÀGIC ON TOTS ELS ANIMALS PODIEN PARLAR.

PRIMER, EN UN ARBRE VAN TROBAR UNA SERP ESTIRADA QUE TENIA UNA LLENGUA MOLT
LLARGA .

DESPRÉS, EN UN RIU VAN VEURE UNA GRANOTA QUE SALTAVA MOLT ALT.

I, DE COP I VOLTA, LA SERP VA OBRIR LA BOCA I LI VA CAURE A DINTRE LA GRANOTA D'UN
SALT.

LES DUES AMIGUES NO SABIEN QUÈ FER. PERÒ UN PUMA QUE PASSEJAVA A PROP LES VA
AJUDA R A TREURE LA GRANOTA DE LA PANXA DE LA SERP.

TOTS ESTAVEN TAN CONTENTS QUE VAN DECIDIR FER UNA GRAN FESTA AL CASTELL.

I AQUEST CONTE QUE LES FOQUES ENS HEM INVENTAT...JA S'HA ACABAT.
P3 Foques
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Les aventures de l’ós i el tigre
HI HAVIA UNA VEGADA UN ÓS POLAR QUE ES DEIA PEPITU. EL QUE MÉS LI AGRADAVA ERA
MENJAR.

AQUEST ÓS SEMPRE TENIA GANA, TANTA GANA QUE ES MENJAVA TOTS ELS ESMORZARS DELS
NENS QUE ES TROBAVA.

UN DIA, L'ÓS PEPITU, DESPRÉS DE MENJAR, VA ANAR AL PARC AMB ELS SEUS AMICS OSSOS.

VAN ESTAR JUGANT A FUTBOL, A BÀSQUET I AMB EL TOBOGAN.

DE SOBTE VA COMENÇAR A PLOURE I VAN HAVER DE DEIXAR DE JUGAR PERQUÈ ES MULLAVEN
I NO TENIEN PARAIGÜES.

ELS AMICS VAN ANAR CORRENTS CAP A CASA I EL PEPITU VA ANAR PER UN ALTRE CAMÍ I ES
VA TROBAR UN TIGRE AMAGAT SOTA UN ARBRE FENT ARGGG.

EL TIGRE EN VEURE L'ÓS VA SORTIR CORRENT.

QUAN VA SORTIR EL SOL I EL GALL VA CANTAR, VAN TORNAR AL PARC I VAN VEURE QUE EL
TIGRE ESTAVA PLORANT PERQUÈ NO TENIA AMICS I VOLIA SER AMIC DELS OSSOS.

AL FINAL ELS OSSOS VAN SER AMICS DEL TIGRE I EL VAN CONVIDAR A UNA FESTA A UN
"CHIQUIPARK" I SEMPRE VAN SER AMICS.

VET AQUÍ UN TIGRE, VET AQUÍ UN ÓS
QUE AQUEST CONTE JA S'HA FOS

P3 Pingüins
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L’ós, el guepard i la Sara
HI HAVIA UNA VEGADA UNA NENA QUE ES DEIA SARA. ERA ALTA COM UN ARBRE. TENIA ELS
CABELLS DE COLOR MARRÓ I ELS ULLS DE COLOR BLAU. TENIA ELS CABELLS LLARGS I RECOLLITS
AMB TRENES.
LA SARA PORTAVA UNA FALDILLA LLARGA, UNA SAMARRETA I PORTAVA UNES SABATES DE
TALONS DE “COLORINS”.
LA SARA ESTAVA EN UN BOSC A LA MUNTANYA I HI HAVIA UNA COVA D’UN ÓS. EL BOSC ESTAVA
MOLT LLUNY DE CASA SEVA I HI HAVIA UNA MUNTANYA QUE HI HAVIA VOLCANS.
LA SARA PORTAVA SEMPRE UNA VARETA MÀGICA AMB FORMA D’ESTRELLA I DE “COLORINS”,
QUE SERVIA PER FER COSES DE MÀGIA I LA VA PERDRE PERQUÈ SE L’HAVIA DEIXAR DINS DE LA
COVA I NO SABIA QUI L’HAVIA AGAFAT.
VA ANAR A TOTES LES CASES A VEURE SI L’HAVIEN VIST PERÒ NINGÚ SABIA ON ERA.
L’ÓS SÍ QUE HO SABIA PERQUÈ LA VA TROBAR DINS DE LA COVA. ELL ESPERAVA QUE VINGUÉS
ALGÚ A BUSCAR-LA I LA GUARDAVA. L’ÓS ERA “MALO”, ES MENJAVA PERSONES I TOTS ELS
ANIMALS QUE TROBAVA. PERÒ VA RELLISCAR I VA CAURE DAMUNT DE LA VARETA I ES VA
CONVERTIR EN BO.
ALLÀ TAMBÉ HI HAVIA UN GUEPARD QUE TENIA MOLTES GANES DE FER UNA CARRERA. LA VAN
FER. VA GUANYAR LA SARA PERQUÈ TENIA LA VARETA MÀGICA I LA VA FER SERVIR PER FER
MÀGIA TIRANT FOC CAP ENTERA I VA TREURE UNA CORDA QUE S’ENGANXAVA A LA PARET I
ANAVA MÉS RÀPID.
L’ÓS, LA SARA I EL GUEPARD VAN ANAR A CASA DE LA SARA A JUGAR AMB ELS NINOS. QUAN
VAN ARRIBAR ELS PARES DE LA SARA ELS ANIMALS “S’ESCONDEN” PERQUÈ LA MARE NO
VOLIA ANIMALS A CASA. I LA SARA ELS VA AMAGAR TOTS A SOTA LA TAULA.
EL PARE I LA MARE VAN DESCOBRIR LA CUA DEL GUEPARD I LES POTES GROSSES DE L’OS. ES
PENSAVEN QUE EREN “PELUTXE” . ES VAN QUEDAR TAN QUIETS QUE ES PENSAVEN QUE EREN
DE JOGUINA I AMB LA VARETA LA SARA ELS VA FER DE JOGUINA FINS QUE ELS PARES VAN
MARXAR A TREBALLAR I ALESHORES ELS VA TORNAR A CONVERTIR EN VERITAT.
I CONTE CONTAT, JA S’HA ACABAT!

P4 Esquirols
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El Kilian i els seus amics
HI HAVIA UNA VEGADA UNA MARE AMB EL SEU FILL QUE LI DEIA QUE NO SORTÍS MAI SOL AL
CARRER. EL NEN ES DEIA KILIAN I ERA PETIT, AMB CABELL CURT I ULLS BLAUS. LI AGRADAVA
PORTAR UNA GORRA VERMELLA.
EL KILIAN ESTAVA TRIST PERQUÈ NO PODIA SORTIR AL CARRER I UN DIA LI VA PREGUNTAR A
LA SEVA MARE:
- POTS FER-ME EL MENJAR?
- ESPERA- VA DIR LA MARE. ENCARA NO HE ACABAT ELS MACARRONS NI EL PEIX.
- PUC AJUDAR-TE MARE A FER-TE EL MENJAR MOLT RÀPID? - VA PREGUNTAR EL KILIAN.
- SÍ, POTS AJUDAR-ME AMB EL DINAR – VA CONTESTAR LA MARE.
EL KILIAN VA AGAFAR EL MENJAR I SE LI VA CAURE A TERRA PERQUÈ ERA PETIT I LA MARE LI
VA DIR QUE JA NO L’AJUDÉS A FER EL DINAR. LLAVORS, EL KILIAN QUE ESTAVA MOLT ENFADAT
AMB LA SEVA MARE VA SORTIR AL CARRER I ES VA TROBAR UNS AMICS SEUS QUE EREN DE
BARCELONA.
AQUESTS AMICS ES DEIEN SARA, ANNA I PAU. LA SARA ERA UNA NENA GRAN QUE TENIA EL
CABELL MARRÓ, L’ANNA ERA GRAN AMB EL CABELL ROS I EL PAU, QUE TAMBÉ ERA GRAN,
TENIA ELS ULLS VERDS I EL CABELL BLANC.
VAN ANAR A JUGAR A UN PARC AL «PILLA- PILLA», A PICA- PARET, A FUTBOL, A BÀSQUET, A
MATAR CONILLS, A «L'ESCONDITE», ALS COLUMPIS, ...
VAN SORTIR DEL PARC I LA MARE VA DIR QUE VINGUESSIN A CASA I EL KILIAN, LA SARA, EL
PAU I L’ANNA VAN SEGUIR JUGANT A CASA I VAN FER UN PUZLE MOLT PETIT I UN LEGO SÚPER
GRAN.
DESPRÉS, EL KILIAN VA DIR:
- MARE, MARE... QUE PUC SORTIR AL CARRER?
- NO, ESPERA’T QUE FALTA MOLT PERQUÈ ET FACIS GRAN- VA CONTESTAR LA MARE.
VAN PASSAR VINT DIES, EL KILIAN JA TENIA SET ANYS, I VA ANAR AL PARC SOL PERQUÈ JA ERA
GRAN.
VET AQUÍ UN GAT, VET AQUÍ UN GOS, AQUEST CONTE JA S’HA FOS.
P4 Llúdries
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L’hàmster, la guineu, el mussol i l’àguila
HI HAVIA UNA VEGADA UN HÀMSTER. ERA TOT DE COLOR BLANC, MOLT PETIT, CORRIA MOLT
RÀPID I ES DEIA PITI. EN PITI VIVIA AL POL NORD I ES PODIA CAMUFLAR MOLT BÉ A LA NEU I AL
GEL. VOLIA VIATJAR AL POL SUD PER RETROBAR LA SEVA AMIGA LA GUINEU BLANCA, QUE ES
DEIA LAIA.

MENTRE EL PITI ES PREPARAVA PEL SEU VIATGE, VAN TRUCAR A LA PORTA: EREN UNA ÀGUILA
I UN MUSSOL, VOLIEN SER ELS SEUS AMICS I VOLIEN FER EL VIATGE AMB ELL.

VAN DECIDIR QUE PRIMER VIATJARIEN EN TRINEU, PERÒ HI HAVIA UN ARBRE MOLT GRAN
(QUASI FINS AL CEL) I VAN XOCAR CONTRA ELL, I, A MÉS, VA COMENÇAR A PLOURE... VAN
CAURE DEL TRINEU I VAN CAURE AL FONS DEL MAR!

AL MAR HI HAVIA UN TAURÓ QUE ELS VOLIA ATRAPAR. ALESHORES, L'HÀMSTER S'ESTAVA
ENFONSANT: EL MUSSOL EL VA ANAR A SALVAR I L'ÀGUILA VA CLAVAR LES UNGLES AL TAURÓ.
I JA VAN VEURE QUE NO VENIEN MÉS TAURONS.

DESPRÉS, VA VENIR UN DOFÍ QUE ERA BO I ELS VA PORTAR A SOBRE SEU, A SOBRE L'ESQUENA,
FINS LA MEITAT DEL VIATGE.

ARA JA SORTIA EL SOL. AL COSTAT DEL BOSC ON ESTAVEN HI HAVIA UN HELICÒPTER. HI VAN
PUJAR I SE'N VAN ANAR CAMÍ DEL POL SUD.

VAN VIATJAR MOLTS DIES I VAN DORMIR A L'HELICÒPTER FINS ARRIBAR AL POL SUD. QUAN
VAN SER-HI NO TROBAVEN LA LAIA PERQUÈ TAMBÉ ELS ESTAVA BUSCANT I NO COINCIDIEN:
LA LAIA HAVIA MARXAT A BUSCAR-LOS.

EL PITI VA VEURE UNES PETJADES I VA DIR AL MUSSOL I A L'ÀGUILA: "HE TROBAT UNES
PETJADES, ANEM A SEGUIR-LES!". COM QUE EL PITI ESTAVA MIRANT NOMÉS LES PETJADES DE
TERRA, AL FINAL VA XOCAR AMB LA LAIA! I ES VAN TROBAR! I ES VAN FER UNA ABRAÇADA I
VAN FER UNA FESTA A CASA DE LA LAIA PER CELEBRAR L'ANIVERSARI D'EN PITI.

I CONTE CONTAT, AQUEST CONTE, S'HA ACABAT.
P5 Girafes
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El tron del faraó
FA MOLTS I MOLTS ANYS, HI HAVIA UN DRAC A EGIPTE. VIVIA DINS D'UNA PIRÀMIDE QUE ERA
ENORME, DAURADA I TENIA UNA FORMA MOLT ESPECIAL: CAP D'ÀLIGA I COS DE LLEÓ; LI
DEIEN LA PIRÀMIDE DEL GRIU.

EL DRAC ERA NEGRE AMB TAQUES DE COLORINS I PURPURINA, TENIA ALES I L'ESQUENA I LA
CUA PLENA DE PUNXES. ERA MÀGIC, ES DEIA COLORAINES I LI ENCANTAVA TENIR AVENTURES
SORPRENENTS.

UN DIA EL COLORAINES ESTAVA PASSEJANT I ES VA TROBAR AMB UN DRAC BLAU QUE
LLENÇAVA AIGUA PER LA BOCA. ES DEIA BLAUET I VIVIA EN EL FONS DEL MAR.
EN BLAUET MAI HAVIA ESTAT EN UNA PIRÀMIDE I EL COLORAINES EL VA CONVIDAR A VISITAR
LA SEVA.

QUAN VAN ENTRAR VAN TROBAR-SE UNA MÒMIA I ES VAN ESPANTAR TANT QUE VAN
COMENÇAR A CÓRRER PER TOTA LA PIRÀMIDE. DESPRÉS D'UNA ESTONA, ELS DRACS JA
ESTAVEN CANSATS I LA MÒMIA ELS VA ATRAPAR! ELLS TENIEN MOLTA POR I LA MÒMIA ELS HI
VA DIR:
−

“PILLATS! ARA US TOCA A VOSALTRES!”

ELS DRACS ES VAN QUEDAR BOCABADATS I VAN PREGUNTAR A LA MÒMIA:
−
−
−

“AH! NOMÉS VOLIES JUGAR?”
“ÉS CLAR! QUÈ US PENSÀVEU QUE US VOLIA FER MAL?” -VA CONTESTAR LA
MÒMIA.
“SÍ! PENSÀVEM QUE ENS VOLIES MENJAR!” - VAN DIR ALHORA EL COLORAINES I EL
BLAUET.

LA MÒMIA VA RIURE MOLT I ELS DRACS ES VAN TRANQUIL·LITZAR DE SEGUIDA.

HAVIEN CORREGUT TANT QUE NO ES VAN ADONAR QUE HAVIEN TRENCAT EL TRON DEL
FARAÓ, QUE ERA QUI MANAVA A LA PIRÀMIDE. EL TRON ERA MOLT IMPORTANT TENIA JOIES I
DIAMANTS INCRUSTATS.

EL COLORAINES, EL BLAUET I LA MÒMIA VAN INTENTAR ARREGLAR EL TRON ABANS QUE
ARRIBÉS EL FARAÓ PERQUÈ NO VOLIEN QUE S'ENFADÉS: ERA GRAN I PODERÓS. VAN ESTAR
PENSANT COM ARREGLAR-HO I VAN DIR UNES QUANTES IDEES:
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PODRÍEM FER SERVIR COLA... NO! QUE NO EN TENIM!
I AMB PEDRES?... NO! QUE CAURIEN!
I SI FEM SERVIR LA PISTOLA DE SILICONA?... NO TENIM ON ENDOLLAR-LA!
JA ESTAVEN MOLT PREOCUPATS FINS QUE EL COLORAINES VA DIR:
• UN MOMENT! SI JO TINC MÀGIA!
I AMB LA SEVA CUA VA DONAR UN COP AL TRON I EL VA ARREGLAR.

JUST QUAN EL VA ACABAR D'ARREGLAR, VA APARÈIXER EL FARAÓ QUE HAVIA SENTIT MOLT DE
XIVARRI I VENIA A VEURE QUE TOT ESTIGUÉS BÉ. VA DONAR UN COP D'ULL I COM QUE HO VA
VEURE TOT BÉ VA DECIDIR SEURE AL SEU TRON... I DE COP I VOLTA... PATAPAM! VA CAURE DE
CUL!
EL COLORAINES ESTAVA TAN CANSAT DE CÓRRER QUE LA SEVA MÀGIA HAVIA DURAT MOLT
POC!

ELS DRACS I LA MÒMIA ES VAN ESPANTAR PERQUÈ PENSAVEN QUE EL FARAÓ S'ENFADARIA
MOLT, PERÒ... EL FARAÓ VA COMENÇAR A RIURE I ELLS TRES TAMBÉ.

−
−
−

“UI, COM ÉS QUE S'HA TRENCAT” -VA DIR EL FARAÓ
“PERDONA! ENS HEM ESPANTAT AMB LA MÒMIA I AL CÓRRER L'HEM TRENCAT SENSE
VOLER. ENS PERDONES?” -VA DIR EL COLORAINES.
SÍ, US PERDONO PERÒ NO HO TORNEU A FER” - VA CONTESTAR EL FARAÓ.

I EL BLAUET, EL COLORAINES, LA MÒMIA I EL FARAÓ VAN SORTIR DE LA PIRÀMIDE A CELEBRAR
AMB UN SOPAR QUE S'HAVIEN FET AMICS.

I VET AQUÍ UN GAT, VET AQUÍ UN GOS,
AQUEST CONTE JA S'HA FOS.

P-5 Zebres
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Cicle Inicial
El tigre volador i les seves aventures
Hi havia una vegada un tigre que es deia Neueta i vivia a la neu. La seva germana es deia Geli.
Van anar a jugar i es van perdre. Van trobar una bruixa que els va portar a casa seva. La Neueta
va sentir que la bruixa se’ls volia menjar i va anar a avisar ràpid a la seva germana.
Es van escapar però la bruixa els va tornar a atrapar. De camí van trobar un riu màgic i li van
preguntar si li podien demanar un desig i els va dir que si.
-Volem volar! i per la nit es van escapar.
La bruixa es va despertar i va veure que no hi eren, es va enfadar molt!
Amb la seva escombra màgica va volar molt ràpid, però no els va atrapar!
Es van trobar a una nena que es deia Mari i era índia . . . no sabien que havien viatjat tant lluny,
no es van adonar que la nena índia els va portar a casa seva. Però en veritat la nena índia era
dolenta i els tigres es van tornar a escapar. Per fi van trobar a la seva mare!
Conte contat, aquest conte s’ha acabat!

Adela Orteu, Aitana López, Leo Serrano i Sara Riera

El conte dels animals
Hi havia una vegada un gos que es deia Guauguau. Va néixer a Barcelona. Vivia amb una família
que eren molt rics. El van abandonar perquè era molt gran i el gos es va posar a plorar.
El van trobar uns lladres i li van treure el collar, el van portar a la gossera. El Guauguau no sabia
que hi havia gossos i gats. Després d’uns dies es va escapar, els lladres es van enfadar molt i no
el podien trobar. Va anar molt ràpid a buscar el seu amic Griecmann, van anar a la comissaria
per dir que els lladres els volien matar. La policia va matar als lladres. Tot això va passar a
Barcelona! Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat!
Cristian Puig de Morales, Daniel Martín, Francesc Navarro, Pablo Mucci, Rayan Nakkach.

Selva animal
Hi havia una vegada uns animals que els agradava lluitar amb força. Aquest animals vivien a la
selva i eren feliços.
Es van trobar uns indis que tenien gana i volien caçar uns animals. Van matar els més vells de la
selva.
Un dels animals es va adormir i els altres es van escapar per anar a buscar el seu amic. Hem de
rescatar-lo!
Van trobar al lleó Cuqui, que era el seu amic, i el van portar a casa seva.
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Van avisar a la seva mare quan aquesta estava netejant. La mare d'en Cuqui va anar a buscar-lo
i quan es van veure li va fer una abraçada molt forta i un petó. La mare li va preguntar si estava
bé i el Cuqui li va dir que sí. Tots dos van marxar cap a casa!
Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat!

Ander Muñoz, Canxia Zhu, Eithan Lázaro i June Zuazola

La guineu es fa amiga del jaguar
Hi havia una vegada una guineu que vivia al bosc i estava sola. Un dia es va perdre i va
aparèixer a la selva. Es va fer amiga d’un jaguar i quan es va perdre es va posar molt contenta.
Podria fer moltes expedicions amb el jaguar!
Llavors van fer la volta al món i es van posar molt contents!
Us explicarem una altra història: van anar a la muntanya i era molt gran! Van escalar i va ser
molt divertit.

Èrik Aran, Marc Conde, Maya Adib i Roger Ferran

Estrella màgica
Hi havia una vegada una estrella que s’havia perdut per l’espai i buscava a la seva família. Es
van trobar un coet i va preguntar si havia vist la seva família.
-Va dir que no!
Després es va trobar un astronauta. Al final va trobar a la seva família!
L’estrella va anar al zoo i es va tornar a perdre. Va preguntar a la girafa, al rinoceront i també a
la zebra. Tots li van dir que no!
El rinoceront li va preguntar com era la seva família. L’estrella els va dir:
-La meva família són unes estrelles grogues.
-El meu pare té bigoti i la meva mare té el cabell marró.
El rinoceront els va dir:
-Han anat cap a l’esquerra!
Al final es van trobar!
Vet aquí un gos i un gat, aquest conte ja s’ha acabat!

Joel Farell, Max Benet, Noa Arnau i Pau Alcàntara.
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El gos Arco Iris
Hi havia una vegada un gos molt petit que es va perdre a la selva i es trobar l'Arco Iris. Li va
donar poders i va fer la volta al món sencer. Va arribar a la sabana amb un amic Guepard.
Van anar al xiringuito de carn i tot estava boníssim.
Després van anar al parc i s’ho van passar molt bé anant a la caseta de l’arbre del Guepard. Allà
van dormir molt i al matí següent van tornar al xiringuito. Van conèixer un altre amic: la
Guineu. Tots junts van fer una mega excursió amb tendes de campanya a la Muntanya Nevada.
Conte contat, aquest conte s’ha acabat!
Dayan Fernández, Irene Jiménez-Valladolid, Júlia Gómez, Martina Arranz.

La reina despistada
Hi havia una vegada una reina que era despistada i per això tenia aquest nom. La Reina
Despistada va anar a donar un tomb i feia molta però que molta calor. Va anar a la muntanya i
va veure unes pedres.
- Podria fer foc!
De cop i volta van aparèixer llops!
- Auxili! Auxili!
La reina Despistada estava tremolant de por, tot i que sabia que no havia de tenir-ne.
Es va imaginar que eren llops però en veritat eren les ombres d’uns homes.
Conte contat, conte acabat!

Aina Pijoan, Anna Vela, Martí Roguera, i Thomas Paipilla.

Els planetes
Hi havia una vegada una guineu mascle que estava molt sola. Va decidir anar a l’espai. Es va
trobar tres ovelles, una es deia David, l’altra Rosa i la tercera Mercè. Va anar al planeta el
temps i es van trobar un drac i ja no es va quedar sola. Va anar al planeta Saturn i es va trobar
a la Reina que tenia una mascota que també era una guineu.
La guineu mascle i la guineu femella i el drac es van fer molt amics i van jugar al pilla-pilla.
Conte contat, ja s’ha acabat!
Andreu Vidal, Júlia Tort, Lia Soler i Pol Monroy
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La selva dels 6 animals
Hi havia una vegada una selva amb sis animals. Estaven una mica tristos perquè només eren sis
animals. Eren : un cocodril, un ocell, un camaleó, un tigre, un mico i un os.
Estaven molt tristos i es van posar a plorar. El cocodril va tenir una idea! Amb sis animals
podem fer moltes coses, per exemple saltar a la corda; jugar al pilla-pilla.
Va començar a parar-la el cocodril i els altres s’amagaven! Així ho van fer!
Conte contat, aquest conte s’ha acabat!

Bruna Rosselló, Èric Mera, Maria Quijada i Xavi Veranes

Els saltamartins i els espiadimonis d’Ucraïna
Hi havia una vegada un saltamartí que anava passejant per Ucraïna i es va trobar un
espiadimonis al bosc. li va dir:
- Vols venir amb mi a passejar?
- Sssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Van anar a passejar per Ucraïna i es van comprar un gelat. Després van tornar cap a casa i es
van posar a dormir. Quan es van despertar, van anar al cole i quan van sortir ja era de nit i van
tornar a casa.
Va començar a ploure i van dormir tota la nit. Al despertar-se van anar a la muntanya i després
van anar a dinar a casa dels seus cosins!
Conte contat, aquest conte ja s'ha acabat!
Laura Mangas, Marc Gómez, Martín Calle i Sergio Kostyukevich.

Les estrelles
Hi havia una vegada un nen a qui li agradaven les estrelles. Un dia va decidir anar a l'espai però
no tenia cap transport per anar-hi!
Va decidir demanar que li compressin un coet, ho va demanar a tothom!
El seu pare li va demanar a un vell amic seu i aquest li va dir que sí i per fi el nen va comprar un
coet. El nen va anar a l'espai i va poder tocar les estrelles.
Conte estrellat, les estrelles ha tocat!
Biel Guasch, Carla López, Jordi Canaleta i Óscar T. Abellán.

El pirata i el monstre dels set mars
Hi havia una vegada un pirata i un dia un monstre el va atacar però el príncep va matar al
monstre. Aquest va reviure i el príncep i el pirata el van matar un altre cop. El drac va matar al
príncep però el pirata el va salvar.
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El pirata i el príncep van lluitar a la cova del Monstre dels Set Mars.
De sobte va aparèixer el drac i tots van lluitar al fons del mar.
Conte contat, ja s’ha acabat!
Gisela Ariño, Irene Álvarez, Pau Martínez i Pol Conde

21

El drac sense amor

22

23

La nit de Reis

24

25

26

Una patinadora espantada

27

Cicle Mitjà
Cargol?

28

29

L’amic invisible

30

31

El cumple més misteriós

32

El llapis màgic

33

34

Les mestres misterioses

35

36

Vestits i embolics

37

38

Cicle Superior
Viatge al futur
L’Antoine no era normal. S’havia passat molts anys estudiant a la universitat de Barcelona la
manera de viatjar al futur. Finalment va trobar la manera. Estava molt emocionat,el seu somni
s’havia fet realitat. Va decidir trucar els seus amics de la universitat:a en Jaume, l’Héctor i al
Marc, i els va preguntar si el volien acompanyar en aquell viatge tan esperat. Tots tres van dir
que sí. En Jaume era un noi alt,tenia el cabell castany bastant curt i els ulls verds.L’Héctor era
més aviat baix,ros i amb sobrepès ,i en Marc no era ni molt alt ni molt baix,amb el cabell negre
i ulls blaus.
Una setmana després, tots quatre amics estaven davant d’aquell invent que revolucionaria el
món. L’invent era una porta amb botons. El blau era per avançar 100 anys, el groc per avançar
200 i el vermell per avançar 500 anys. I allà estaven els quatre: l’Antoine, el Marc, l’Héctor i en
Jaume. Van decidir escollir el botó vermell,així que avançarien 500 anys.
Un cop arribats al seu destí, van descobrir com era el futur. -Al.lucinant!!! -va dir en Jaume. Els
carrers estaven plens de cotxes i de motos voladors,els edificis eren d’uns 50 pisos i la gent
anava vestida d’una manera molt peculiar.
Al cap de poca estona, es van adonar

que la gent els mirava la roba com si fossin

extraterrestres, però, és clar, era normal, la seva època era 500 anys més avançada.
Així que van decidir comprar roba del futur per no cridar tant l’ atenció. Van decidir passejar
per la ciutat i van descobrir moltes coses: a les botigues en lloc d’un humà els atenia una
màquina. No hi havien carreteres perquè els cotxes volaven i la gent no caminava si no que
anava pujada en un patinet elèctric molt silenciós. També els va sorprendre que la gent seguia
parlant amb català i pagava amb euros. Tot anava molt bé fins que va passar una cosa:
-Han entrat al país quatre persones del passat!
-S’han de capturar i entregar a la policia!- es va sentir pels altaveus de la ciutat. L’Antoine, en
Jaume, el Marc i l’Héctor van pensar que la gent del futur no volia que ningú del passat sabés
com era el futur i per això els volien capturar. Així que van decidir tornar al passat abans que
els capturessin .El problema era que no sabien on era la porta. Van decidir buscar-la sense que
ningú del futur els veiés.
Es van posar la caputxa i van començar a buscar. Es van dividir en dos grups: l’un amb l’Antoine
i el Marc i l’altre amb l’Héctor i en Jaume.
-Nosaltres buscarem pel carrer! - va dir en Jaume.
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-I nosaltres pels contenidors- va dir l’Antoine.
I van començar a buscar.
L’Antoine i el Marc, buscaven per tots els contenidors que veien però no hi havia ni rastre de
ninguna porta que els pogués fer viatjar en el temps, ni res per l’estil, així que van trucar als
altres i es van unir a ells. Quan estaven els quatre junts, uns policies es van adonar que eren els
buscats homes del passat i els van perseguir. La persecució va arribar molt lluny, per ser
exactes fins al port. Els policies els van estar a punt d’atrapar però en l’últim moment els
quatre amics van saltar a l’aigua. Es van mantenir sota ella i quan els policies es pensaven que
havien mort, van sortir i van pujar en una barca. La barca no tenia motor, cosa molt estranya
per ser una barca del futur, així que van començar a remar. Van arribar a una illa deserta i …
van trobar la porta que servia per viatjar en el temps !!! Quina casualitat !!! I miraculosament
no estava trencada !!!
Aleshores, van pensar que era millor tornar al passat perquè si no els acabarien atrapant.
No s’ho van pensar ni dos segons, van entrar a la porta, i van tornar al passat. Van decidir no
dir res a ningú de la seva època perquè no tornés a succeïr aquell embolic.

Biel Thió
5è EPRI

Oh no! Avui és el dia!
Noooo! No vull fer-ho! Noooo!
Un dia qualsevol anava corrent pel parc perseguint al meu millor amic Mohammed ja que
estàvem jugant a fet i amagar. De cop i volta em vaig ensopegar amb una pedra que no feia
més que molestar. Amb tanta bajanada em vaig trencar dos dents i m’haurien d’operar. El
problema és que no m’agrada gens anar al metge. Havia de fer alguna cosa per no anar-hi. Vaig
estar una bona estona pensant i al principi només pensava en coses que ja havia fet i que ara
no servirien, com fingir que estava malalt o que m’havia torçat el turmell i no podria caminar.
No sabia què fer, l’ únic que se m’acudia eren coses impossibles. Però les havia d’intentar. La
primera idea era fer-me dents de paper ja que de plàstic no podria (perquè no tinc plàstic). Ho
vaig intentar però no va sortir bé ja que no se m’aguantaven dretes i se’m queien
contínuament. La segona era intentar desaparèixer el dia de l’operació. Vaig esperar dia rere
dia fins aquell moment , i així va ser. Al principi no estava molt segur de fer-ho però sabia que
si no ho intentava aniria al metge sí o sí, i no volia. Al final ho vaig fer i semblava que tot sortia
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bé. Però com sempre m’havien enxampat. Ja no sabia què fer i mentre la meva mare
m’esbroncava estava un pèl decepcionat ja que no m’havia sortit res bé. Anàvem de camí al
metge i durant el trajecte només se sentia els ocells i el soroll de les sabates al fregar amb el
terra. Quan vam arribar jo estava tremolant. Ens vam haver d’esperar cinc minuts, però per mi
va ser una hora. Aquells moments van ser uns dels pitjors de la meva vida. Quan el metge va
sortir per cridar al següent pacient ( que era jo) estava que em desmaiava. A partir d’aquell
moment només recordo el metge corejant el meu nom per passar a la clínica. També recordo
quan estava tremolant de por tot i que el metge m’estigués dient que em tranquil·litzés encara
que jo només veiés una agulla que portava anestèsia per adormir-me. Al despertar-me tenia
dues dents que resaltaven sobre les demés. És per això que ara tinc aquest parell de dents tant
“brillants”. I la veritat és que encara que odiï el metge li agraeixo que m’ hagi posat les dos
dents noves.

Roger Torrecilla
5è EPRI

Aventuras dentro de la pirámide
Hoy tengo que ir de excursión.¡Qué rollo! Esta mañana me he acordado que tenemos que ir a
visitar el Chichen Itza.Ya me he quejado más de un par de veces pero nadie me ha hecho caso.
Así que he pensado que me podría llevar mi cámara de Mr. Wonderful, a ver si puedo puedo
hacer alguna fotografía.

Ya hemos llegado y parece más interesante de lo que pensaba. El guia nos está explicando que
los mayas construyeron el Chichen Itza. Mientras los demás siguen adelante, yo me paro para
hacer fotos. A lo lejos veo una puerta misteriosa y como mi familia no me vigila voy a echarle
un vistazo. Al principio parece que la puerta está encallada pero consigo abrirla. Nada más
entrar se encienden unas antorchas y puedo ver escrituras, y algunos cofres llenos de tesoros
y monedas.
La primera impresión que tengo es alucinante, porque pienso que soy rica pero luego me doy
cuenta que nadie me vienen a buscar. Intento salir de allí como puedo pero parece que las
puertas están bloqueadas. Busco por todas partes a ver si hay alguna llave pero encuentro una
cosa mejor. Parece que he encontrado un camino secreto y sin pensarlo, me dirijo hacia allí.
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Encuentro gráficos de los mayas pero creo que no hay salida. Empiezo a alterarme y a dar
vueltas pero siempre llego al mismo sitio. También me preocupo por mis padres y empiezo a
gritar:¡SOCORRO!,¡SOCORRO!...Al final del pasillo veo algo brillante, me acerco y consigo ver
personas. Estas personas están paralizadas, entonces ya entiendo porque mi familia no ha
venido a rescatarme. Intento volver a la sala de antes para averiguar algo.Consigo llegar pero
me demoro un buen rato. En la sala lo único que puedo averiguar es que algunos es de estos
gráficos se abren cuando los aprietas con las manos. Sin querer presiono sobre un gráfico y
sabéis qué hay dentro: ¡UNA LLAVE! No paro de gritar hasta que me tranquilizo. Consigo abrir
y me voy lo más rápido posible de esa pirámide. Cuando llego con mi familia es como si todo
hubiera vuelto a empezar,es decir como si no hubiera entrado dentro del Chichen Itza.

Laia Enríquez
5è EPRI

Un somni ben real
L’home va entrar a casa tot mullat i es va eixugar. Ja era molt tard, devien ser sobre quarts de
dotze. Aquella nit de tardor, l’home va somiar que un cotxe s’estampava contra un fanal al
carrer de casa seva. Al mati següent l’home es va aixecar del llit i se'n va anar a treballar.
Estava molt cansat després del dia que havia tingut i va anar directe al llit. A la tarda, quan va
tornar a casa, va deixar la jaqueta al penjador i va encendre el televisor. Estaven explicant que
un vehicle havia topat amb un fanal al carrer Granollers, que era on ell vivia. L’individu va
pensar que per força havia de ser una coincidència que hagués passat tot allò que ell, la nit
abans, havia somiat.

Cap a quarts d’una, se’n va anar a dormir. Aquell cop va somiar que el pujaven de categoria a
la feina. L’endemà l’home es va despertar, es va vestir i se’n va anar a la feina. Pel camí va
parar a prendre un cafè a una cafeteria i va anar molt ràpid cap a la oficina. Quan va arribar la
seva secretària li va dir que havia d’anar al despatx del director. Ell va pensar que havia passat
una cosa molt greu per culpa seva i que el despatxarien, però tot al contrari, el van ascendir.
L’home es va alegrar molt i a la vegada també va pensar en el somni que havia tingut però de
nou va pensar que era cosa de l’atzar. A la tarda va tornar cap a casa molt content.
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Aquella nit li va costar molt adormir-se, estava molt desvetllat i es va posar a llegir. Al final, la
son el va atrapar. Trobava molt a faltar el seu germà, feia molts anys que no es veien i va
somiar que venia a Barcelona i es veien. Era dissabte i l’home va llevar-se més tard. Pel matí es
va quedar a casa, però per la tarda va sortir a caminar. Va parar-se en un parc que hi havia pel
carrer a descansar en un banc. Mentre reposava, observava a la gent que caminava distreta pel
caminet. De sobte, li va semblar veure a un home molt similar al seu germà. El va mirar bé i es
va adonar que sí que era ell. Es va aixecar del banc corrents i va anar-lo a abraçar. Van estar
parlant molta estona fins que es va fer tard i es van acomiadar. Aquell cop l’home ja no va
pensar que era una coincidència i va anar al metge. El metge el van prendre per un boig i no li
va fer cas. L’home va anar cap a casa.

Aquella nit no va somiar res i quan va aixecar-se va estar tot el matí nerviós pensant si seria tot
una casualitat o no. Aquell matí no va fer res més que estar pensat en allò. Per la tarda el seu
germà el va anar a veure a casa seva. L’home li va explicar tot al seu germà i ell li va aconsellar
que s’oblidés de tot i que fes vida normal.

Al següent dia va anar a treballar. Aquella nit havia somiat que guanyava un sorteig en el que
feia setmanes havia participat quasi per obligació. Mentre estava a la feina li van enviar un
missatge on deia que ja tenia a la seva disposició el portàtil i el mòbil que havia guanyat.
L’home va intentar no pensar en el somni premonitori que havia tornat a tenir, però no va
poder.

Aquella nit l’home se’n va anar a dormir i va somiar que es moria. Al matí va anar a treballar, a
la tarda va arribar a casa molt alegre perquè no s’havia mort. Aquella nit va celebrar-ho amb
un sopar espectacular i mentre desparava la taula va sentir un pressió molt forta al pit....

Xavier Martínez
6è EPRI
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El amor y todos sus desperfectos
Estaba cansada de esa vida. Harta de que mi marido me dijera lo que tenía que hacer y que no
me permitiera ver la luz del dia. Si hablaba con mi hermano u otro hombre que no fuera él, la
recompensa era un manotazo. Si estaba de buen humor, tan solo un par de tirones en el pelo.

Conocí a Marcos un 19 de agosto de 1993, tan sólo tenía 26 años. Coincidimos en un curso de
informática en el centro cívico del barrio. Ya me había dado cuenta de que ponía sus ojos en
mí. Me empezó a hablar y me propuso que fuéramos al parque para ir a pasear.

Allí estaba. Sentado en un rústico banco de madera, esperando que mi silueta
apareciera entre un mar de robles. Conversamos hasta el anochecer.

Me contó que su timidez le impedía relacionarse con otra gente, que había pasado una larga
etapa melancólica debido al fallecimiento de su hermana y que le encantaban los niños y
esperaba poder tenerlos algún día. Al final del encuentro, me pidió una cita. Entonces la idea
que yo tenía sobre los hombres, era totalmente distinta a la que tengo ahora.

Quedamos un 27 de agosto en un restaurante italiano de la calle del barrio más antiguo de la
ciudad. Esta vez, llegué yo primero. Me acomode en una silla al lado de una mesa en la que
una pareja de mediana edad discutía animadamente.

Marcos llegó poco después. No se había molestado en arreglarse para la ocasión.
Llevaba un chándal descuidado. Su cabello, apenas rozado por el peine, le destacaba aún más
aquellos ojos centelleantes. Resultaba atractivo, llevase lo que llevase.

Cenamos, fue una velada agradable. Durante la cena, no paró de hablar acerca de su trabajo. Era
ingeniero informático y acababa de matricularse en una prestigiosa escuela. También le conté un
poquito más de mí; joven en paro, licenciada en literatura y sin ningún objetivo en la vida.

Acabamos de cenar, nos levantamos de la mesa y salimos del restaurante. Insistió en
acompañarme a casa. Durante todo el trayecto, me estuvo bombardeando con preguntas sobre
mi vida privada. -¿Has tenido novio alguna vez?, ¿Alguien te ha besado?- A las cuales respondía
con un sencillo y sincero no. Llegamos a mi casa y se paró frente a mi. Sus ojos resplandecían a la
luz de la luna. Entonces ocurrió.
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Acercó su boca a la mía sus labios húmedos acariciaron los míos, dando una leve caricia. Fue mi
primer beso….

Aquella rutina de sábado por la noche, se repitió muchas veces, hasta el 18 de enero de 1994. El
día en el que me invitó personalmente a cenar a su casa, poniendo como excusa, que me tenía
que decir una cosa importante.

Allí estaba. Vestida con mis mejores galas, delante de una puerta de madera en una calle del
barrio gótico en la que nunca había estado. Toqué el timbre. Pasaron unos diez minutos hasta
que un señor de tercera edad con expresión de cascarrabias me recibiera en la puerta. Supuse
que era su padre. Detrás suyo estaba Marcos, esperándome con una expresión radiante. Pasé
dentro de la humilde casa.

Entramos directamente a un comedor muy pequeño de techos bajos. Sobre la mesa, había una
bandeja repleta de bocadillos de jamón y queso. Sinceramente, no parecían muy apetecibles.
Poco después, llegó a la mesa una señora mayor que, por la cara que hacía, parecía no haberse
dado cuenta de mi presencia en la sala. En cuanto sus ojos grisáceos se fijaron en mí, forzó una
sonrisa con aires de desprecio y se metió un gran bocadillo en la boca.

Gran parte del tiempo que estuvimos cenando, un silencio incómodo se apoderó de aquel
lúgubre comedor. De vez en cuando, sólo Marcos intentaba romper el hielo con alguna pregunta
absurda. Al final, cuando acabamos de cenar, Marcos me pidió que le acompañara a la planta de
arriba. Me llevó a una habitación en la que reinaba un intenso olor a incienso. Cerró la puerta
lentamente y empezó a decirme que estos últimos meses habían sido los mejores de su vida y
que yo era la única razón que tenía él para levantarse por las mañanas.

Dicho esto, se arrodilló delante mío, se sacó una cajita de terciopelo rojo del bolsillo de la
chaqueta y la abrió delante de mis ojos. Un anillo de plata resplandecía en el interior. Luego, me
hizo la pregunta que estaba deseando oïr desde el día en el que nos conocimos: -¿Quieres
casarte conmigo?-

Cuando Marcos me preguntó eso, me quedé impactada. Una parte de mí, me decía que era muy
pronto para eso y que deberíamos esperar. Peró otra parte de mí, quería decirle que sí
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desesperadamente. Pocas veces en la vida tienes esa conexión especial en la que quieres estar
más con esa persona, y estaba claro que Marcos y yo la habíamos tenido.

Después de pensármelo bastante, le contesté con un sencillo “sí”. Marcos sonrió, me besó y me
puso el anillo en el dedo anular. Al acabar, se abalanzó sobre mí, abrazándome con fuerza. El
sentimiento era mútuo.

Pasaron siete meses en los cuáles nos fuimos conociendo mejor. Estábamos buscando piso en un
barrio no muy lejano. Encontramos uno. Nos mudaríamos en cuanto nos casáramos. Decidimos
que la fecha de la boda sería el 19 de agosto, el día en el que nos conocimos. Marcos no deseaba
una gran boda, le prefería algo más íntimo. Aún así, yo estaba muy emocionada con los
preparativos de la celebración, y él también. O al menos eso parecía.

Llegó el gran día. Estaba ansiosa por empezar y decirle un “sí quiero “ a Marcos. La boda
transcurrió más rápidamente de lo que esperaba. Quizás por el hecho de que sólo habían
acudido los fastidiados padres de Marcos y mi hermano mayor, Lucas.

Unos días después de casarnos, nos mudamos a nuestro nuevo piso. Era un bloque de
apartamentos que habían sido levantados hacía ya muchos años. Estaba bien, en buenas
condiciones para vivir. Sin embargo mis gustos no coincidían con los remilgados gustos de Marcos,
que quería reformarlo por completo. Ahí fue cuando empezamos a tener problemas. Eran
discusiones leves, sin importancia, pero discutíamos.

A medida que transcurrían los días, me iba dando cuenta de que Marcos no era el mismo. Al
principio, creí que sería el estrés de la mudanza, pero a medida que pasaban los días, me dí cuenta
de que era algo más.

Cada día llegaba tarde a casa, sobre las diez y media. A veces ya estaba dormida, pero otras veces,
ni se molestaba en decirme que ya había llegado. No me atrevía a preguntarle lo que estaba
sucediendo porque estábamos recién casados y no quería llenar con dramas mi recién estrenado
matrimonio. Pasaban los días. A veces ni me dirigía la palabra. No sabía porqué. No sabía que
estaba haciendo mal para que no me hablase.
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Un día, al pasar por el bar de al lado de casa, me encontré a Marcos besándose con una mujer
rubia. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos, no podía reconocer a aquel hombre del cual
me había enamorado, ni al que me prometió amor eterno. Corrí hacia casa lo más rápido que me
permitieron mis piernas.

Cuando llegué a casa, me encerré en una habitación, llorando desconsoladamente. Marcos tardó
varias horas en llegar. Se excusó diciendo que había tenido un día muy ajetreado. Apestaba a
alcohol. Ante mis preguntas, sólo obtuve un -¡Cállate y déjame en paz!-. Insistí, pero no obtuve
respuesta. Ni ese, ni los días siguientes.

Tratando de olvidar lo sucedido, me centré en en encontrar trabajo. Cualquier empleo para dejar
la pesadilla que estaba viviendo en esos momentos. Después de entregar unos currículums en una
escuela, regresé a casa antes de lo previsto. Justo dejaba el
bolso, cuando sonó el teléfono de Marcos. Ante la insistencia de las llamadas, cogí el teléfono
indecisa. Era una tal Sara, que me dejó helada cuando se dirigió a mi como su hermana. Colgué el
teléfono. Otra mentira más. ¿Era todo lo que habíamos vivido una mentira?

Aquella noche, mi tono de voz fue diferente con Marcos. Mis preguntas fueron más incisivas. A él
no parecía importarle. Hasta que ante mi desesperación, empezó a golpearme. Intenté
defenderme pero mi cuerpo no respondía. Cada vez más fuerte, hasta el punto en el que las
piernas me fallaron, y me desplomé ante él.

Cuando me desperté, lo único que deseaba era llamar a Lucas para que me sacase de ese infierno.
Encontré mi móvil en la mesa de la cocina. Cuando lo encendí, ví que alguien había borrado todos
mis contactos. Fui directamentente a buscar las llaves para escapar, pero no había rastro de ellas.
No me importó. Cogí cuatro cosas básicas, abrí la puerta y alejé con un portazo aquel último año
de mi vida.

Anna Micó
6è EPRI
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Amb mals ulls
L’home els observava atentament, mentre apuntava coses en una vella llibreta, darrera d’una
reixa. Cada dia, aquella escena es repetia, però encara ningú no s’havia adonat de la seva
presència. Quan els nens de l’escola sortien a jugar al pati, aquell home apareixia del no-res i
es quedava mirant-los fixament. Aquell individu tenia un aspecte deixat i brut, duia els cabells
blancs, i portava una abric llarg. Duia també uns pantalons esparracats i unes sabates velles.

Un dia, un dels nens que estaven jugant se’n va adonar, semblant-li molt sospitós que aquell
individu estigues dret mirant-los fixament i anotant a la llibreta. Aleshores va avisar els seus
companys. Els nens van anar apropant-se cada vegada més en aquell home per preguntar-li:
que qui era i que estava fent allà, però quan els faltaven pocs metres el senyor va
desaparèixer. Els nens van quedar molt sobtats pel l’actitud estranya d’aquell home. Però no li
van donar gaire importància i van seguir jugant.

Com cada dia, aquell senyor tornava a ser allà, guaitant-los de lluny. Els nens van trigar una
bona estona abans no es van assabentar de la seva presència, fins que un xut desviat va anar a
parar a la reixa que tenia davant el senyor. L’individu va patir un fort ensurt i es posà a cridar:
-Aaaahhh! Però què feu colla de mocosos!
Es va produir un silenci però no va durar gaire i de sobte, esclatà una cridòria entre les
criatures. En tot aquell trasbals se sentien moltes preguntes i algun que altre perdó.
Un noi va anar ràpidament a avisar els mestres. Ells, a l’arribar, es van sorprendre molt en
veure aquell personatge pintoresc i una mica sinistre. Tots els mestres van començar a fer-li
preguntes, el van escridassar i el van començar a acusar-lo.
L’home, cada vegada s’estava posant més nerviós i va decidir marxar sense contestar cap de
les preguntes que li llençaven.

Els adults, al veure que marxava d’aquella manera, es van enfadar molt.
-No tornis mai més o trucarem a la policia -va començar a cridar un dels mestres.
Una estona després, els adults van anunciar que tot ja estava solucionat i que no hi havia cap
motiu de preocupació.

Al cap d’una estona, un nen va anar cap els professors i va ensenyar-los una llibreta plena
d’anotacions. Va explicar-los que se li havia caigut al senyor.
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El professorat va estar llegint totes aquestes anotacions, i se’ls hi estaven posant els ulls com
taronges, no se sentia res més que els seus murmuris mentre anaven passant les pàgines.
Una estona després, van decidir reunir a tots els alumnes de primària per explicar-los qui era
aquell senyor. Van començar a parlar, i els hi van dir que aquell home era un director de
cinema que estava buscant actors per la seva pel·lícula. Els nens van començar a xiuxiuejar i a
imaginar-se sent grans actors.

L’endemà, els mestres van arribar molt mudats i més aviat a la escola per decorar les classes.
Estaven molt impacients per que arribés l’hora de tornar a veure aquell personatge... Va
arribar l’hora del esbarjo i un professor va veure arribar aquell home tan estrafolari, tots es
van posar en fila. Van començar a fer la pilota en el home, però ell no va badar boca. Es va
apropar a un mestre que al veure que s’hi acostava es va posar vermell i va mirar els seus
companys amb un aires de grandesa. Però el director va agafar la seva llibreta de males
maneres de les mans d’aquell professor, va obsequiar-los tots amb una mirada recelosa i va
marxar.

Helena Mestres
6è EPRI
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Primer Cicle d’ESO
Una historia que empieza justo cuando se acaba.
Es hora de irse se dijo…
Una luz lo cegó por un instante. Un vacío y una manos desconocidas frenaron su caída.
Aturdido se vio a sí mismo, pálido y delgado. No tenía miedo, pero sí la certeza de que lo que
parecía un final era el comienzo de algo más grande.
De repente, a las manos desconocidas, le siguió una cara familiar. No era el último rostro que
había visto antes de irse, pero su parecido era asombroso…
- No te asustes. Estás en buenas manos -le dijo- y sonrió.
Moreno, ojos grandes, pelo negro y tan delgado como el recién llegado.
- ¡Por fin estás aquí!Te ha costado decir adiós. ¡Eeeh…! -dijoComo si llevara mucho tiempo esperándolo.

Batas blancas, instrumental médico, en la habitación de un hospital el tiempo pasa muy
rápido. Se decía para sí misma. La primera imagen que vio al entrar se le quedaría grabada
para siempre. Estaba estirado en una especie de camilla. Su madre le dijo que ya no había
posibilidad de que sobreviviera. Estaba conectado a una máquina.
Una niña diciendo adiós a su padre.
Desde arriba todo se ve diferente. Era un hermoso cuadro, pensó para sí mismo. Desde su
perspectiva no existía la pena. Dio gracias por los años compartidos con su hija.

Sentada en una silla, al lado de su padre, la niña al principio estaba algo confundida, pero
decidió ser valiente. Empezó a recordar todo lo que le había enseñado su padre y a sentirse
cada vez más confiada. Le dio las gracias por escucharla tantas noches en las que no podía
dormir, porque siempre había estado cuando lo necesitaba. Entendió que sus riñas y sus
enfados eran parte también de ese gran amor y una enorme tranquilidad la invadió. De
repente, todo a su alrededor empezó a cambiar y lo que había empezado siendo de color gris,
se lleno de vida y de esperanza. Llenó su corazón. Nada era lo que parecía, puede que la
apariencia fuera desagradable, pero la verdad era que nunca había estado tan vivo.
Desde arriba, él se sentía orgulloso y se elevaba cada vez más dando las gracias.
Fue una despedida espléndida. La que él se merecía.
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Los rayos de sol entraban por las ventanas del tanatorio. Era una luz hermosa.
Acompañada de su madre y sus hermanos, entró en aquella habitación llena de flores. Su
padre yacía elegante y con una sonrisa de medio lado que decía que aquel era su momento.
Había tristeza por la despedida, pero una enorme alegría (aunque parezca mentira) lo invadía
todo. Familia y amigos coincidían en las cualidades y defectos del difunto. Todos recordaban su
enorme generosidad. Generoso, también, en su genio espontáneo, bromista y servicial.

Ya era libre, sin las limitaciones de su enfermedad. Aquellas manos y aquel rostro tan familiar
le dieron la bienvenida. No le importaba si aquello era el cielo o no. Joan estaba feliz. De
repente, se dio cuenta y le dijo:
- ¡Eres tú! ¡Tú eres el abuelo de mi hija! Por eso tu cara me resultaba tan familiar.
-Sí, soy yo. No nos conocimos en vida, pero siempre he estado a tu lado.
Hablaron, rieron, lloraron y se emocionaron juntos. Hicieron grandes planes.
En un lugar donde el tiempo no existe y el amor es todo lo que ves, le esperaban grandes
aventuras. Por eso, nuestra historia empieza justamente ahora que se acaba.

Mireia Pons
1r ESO

Res no és el que sembla a primera vista.

Fa molts anys que faig dia rere dia la meva feina. És complicada, però m’encanta.

Fa un mes, aproximadament, el cap de manteniment va venir a veure’m i em va dir que ja no
era apte per desenvolupar les meves tasques. Va dir que la tecnologia havia canviat molt, i que
la meva feina ja no era tan segura ni tan eficient com abans.

Jo no podia parar de pensar que m’havia fet gran, que els joves venien trepitjant molt fort i
que el meu cap em volia acomiadar donant-me totes aquelles excuses. Què faré ara? No podia
parar de pensar....
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Tot allò era molt injust. Jo, en molts anys, mai m’havia queixat de res. Tot al contrari, m’agrada
la meva feina. L’empresa està situada a Barcelona a la muntanya de Collserola amb unes vistes
meravelloses. Estic tot el dia envoltat de nens i famílies. Tinc un companys de feina molt
divertits, molts d’ells són estrangers. La feina està molt ben comunicada, perquè pots anar en
tramvia, en cotxe o en bus. Tenim un mirador preciós i molts turistes pugen a veure les vistes.
I, el més important per mi, cada dia puc veure el mar.

Vaig ser el primer en arribar a l’empresa, sóc el que té més experiència. Després han anat
arribant més companys, però jo sóc el més antic, el que més coneix la gent. Venen a veure’m a
mi. I ara què? Ara em despatxaran?

Amb totes aquestes preguntes i molts nervis, vaig agafar valor i vaig pensar en parlar amb el
cap de manteniment, el Sr. ESQUIUS. Volia preguntar-li per què anaven a acomiadar l’avió del
Tibidabo, després de 88 anys de serveis sense cap avaria, sense cap accident i amb un munt de
felicitacions i rialles d'infants i famílies que havien fet una volta pel cel de Barcelona amb mi.

Qui de tots vosaltres no recorda haver pujat a l’avió del Tibidabo?

En fi, vaig reunir el valor necessari i el passat 31 de gener, vaig sol·licitar poder parlar amb el
meu cap pel meu sistema de megafonia.
Va venir envoltat de càmeres de TV, periodistes i una terrible grua. Hi havia una ambulància i
metges. Jo no entenia res. Era tan terrible el que em passava?

El cap de manteniment, en veure el meu neguit, em va tranquil·litzar i em va explicar, en veu
baixa, que durant 88 anys havia fet una gran feina. Que moltes generacions havien gaudit
pujant a l’avió del Tibidabo. Ara, tocava deixar la muntanya per anar al taller on em canviarien
el fusellatge, em posarien llums led i millorarien el meu interior atrotinat de tants viatges i
passatgers.
Ja més tranquil, amb tot més clar, entenc el que em volen dir. Al maig tornaré a pujar a la
meva muntanya. Vindreu a veure’m?

Sergi Pérez Zanuy
1r ESO
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Esperando a O.
Cielo:
Cada tarde la misma rutina, día tras día todo cambia a mi alrededor. Una y otra vez todo se
oscurece y se ilumina. Y mi único trabajo es observar, contemplar cómo los elementos que
forman a Cielo, que me forman, se mueven al compás de Tiempo. Y yo los miro encantado,
inmóvil, impotente. Yo sólo observo.

Sol:
No tengo hora exacta, cada tarde es diferente. Cuando empieza a refrescar, cuando los niños
vuelven a sus casas, cuando los pájaros vuelan a los nidos, cuando las personas, agotadas,
dejan las calles para entrar en los hogares y no salir. En ese momento, cuando todo cambia,
comienza mi espectáculo. Y yo desaparezco, escondiéndome tras las montañas, hasta por la
mañana, cuando todos me vuelven a necesitar.

Horizonte:
Echo de menos a mi amigo, aquél que me visita una vez al día, el que evita que mis aguas se
hielen en los fríos días de invierno y que siempre me ilumina, a no ser que Nube se lo impida.
Nuestro tiempo junto es corto, pero no nos importa, lo aprovechamos. Cuando me visita me
susurra historias, cuentos de misterio y de terror, memorias de amor y tristeza, cada jornada es
una diferente. Mientras reina Noche, deambulo perdido entre mis recuerdos, intentando
rememorar sus narraciones. Echo de menos a Sol.

Luna:
Cuando Sol queda oculto, llega mi momento. Cabalgando en Oscuridad, aparezco sobre Cielo, y
conmigo traigo a Noche. Relevo a Sol iluminando ciudades y pueblos, pero nadie me observa.
Prefieren dormir y esperar al mañana, a cuando Sol vuelve a gobernar. Por suerte no estoy sola,
Estrellas me acompañan y me apoyan en las sombras, brillando conmigo.

Estrellas:
Salimos por la noche, cuando Luna se despierta y a Sol le toca descansar. Resplandecemos
junto a Noche, animando a Luna durante esas tantas horas de trabajo. Somos infinitas, hay
quien nos intenta contar, pero nadie lo consigue. Dicen que hay miles, millones como nosotras,
pero no tienen ni idea.
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Farola:
Yo no soy nadie. Día sí y día también me enciendo, para alumbrar a Calle y dejar ver a las
personas. Pero no sirve de nada, a Calle no la visita nadie, y a mí me ignoran por completo. El
único motivo por el que sigo aquí, son Estrellas. Cuando llega Oscuridad, ellas se asoman y me
hacen compañía, y sin intercambiar palabras, nos entendemos. Son mi único motivo para no
fundirme.

Calle:
Siempre estoy sola. Farola ya no me habla, encandilada con Estrellas, y la gente no ha vuelto a
pisar mis aceras, al menos no desde que todo se volvió moderno, y a mí me abandonaron. Sigo
encadenada a Edificios, pero me gustaría desaparecer, renacer siendo otra. Ojalá Tiempo se
apiade de mí.

Ventana:
Adoro a Noche, a Oscuridad y a Luna. Las observo maravillada, cómo reinan en absoluto
silencio, cómo se complementan en perfecta armonía. No me canso de contemplarlas. Y
cuando Sol vuelve a nacer, yo cierro los ojos y me duermo. Y sueño en el mañana, sueño en
volver a ver a Ocaso. Y me duermo esperando.
Noa Belmonte
2n ESO

Estil de vida
Hàbitat: ciutat

Em llevo amb un aire feixuc i dens. A fora, al carrer, estan asfaltant i reformant la calçada.
Sorolls de trepants, i màquines d’asfaltar em serveixen de despertador des de fa més d’un any.
Obro l’aixeta i em dutxo amb aigua calenta, fet que passaria per alt si no fos perquè ens
acaben d’arreglar la caldera. Surto de la dutxa i amb l’assecador m’eixugo el cabell ràpidament.
M’assec a taula i esmorzo un got de llet mentre les catàstrofes i desgràcies del món surten del
plasma i remouen l’estómac del personal del menjador. Agafo l’entrepà per a l’escola i el meu
pare i jo sortim a agafar el cotxe. Acabem en un embús, gairebé com cada dia, fins que a les 8
arribem a l’escola. El meu pare i jo ens acomiadem i ell se'n va a treballar. L’escola està a la
muntanya. Un aire contaminat i gris envolta els meus peus amb pinta de no voler marxar mai
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més. A classe, el professor de llengua ens enuncia, embriagat de cafè i amb bosses als ulls, que
tindrem un examen la setmana vinent. La mestra de castellà arriba, ens fa obrir el llibre, ens
assigna exercicis, i tots a treballar. També ens posa un treball. Per fi arriba l’hora del pati.
Sortim tots com si portéssim dies engarjolats, i ens posem a jugar al pati de tot just quaranta
cinc per vint metres. En aquesta sala de formigó, estem ficats des de tercer de primària fins a
l’últim curs de la secundària. La majoria juguem a futbol, excepte uns quants que es distreuen
com poden. La seva creativitat pot semblar forçada al no haver-hi res més, però és el que hi ha.
Tornem moixos a les aules. Dues ànimes arrossegades per la poca voluntat que els queda ens
posen uns quants treballs en grup, ens fan explicacions amb la pantalla digital, llargues,
confoses, i incomprensibles per a ningú, i ens posen una pila de deures per l’endemà, els quals
són fets a hores de la matinada. Veig els meus companys amb els ulls cansats de mirar
l’ordinador, buscant alguna cosa per distreure’s. Quan ja sembla que l’avorriment no pot anar
a més, un soroll estrident trenca la veu ronca del professor, i arriba l’hora desitjada. Alguns
companys se’n van a dinar a casa. La majoria ens quedem, i anem un altre cop a les quatre
tristes parets de formigó, però que ens fan sentir d’allò més lliures. Juguem, i entre baralles,
xuts, discussions, cops, empentes, jugades i demés, ens passa l’estona volant. Arriba l’hora de
de dinar. Ho sé perquè l’alarma ensordidora de l’escola ha tornat a marcar l’hora. Fem
l’avorrida fila recta, i entrem dins. Seiem. Primer plat. Macarrons. Alguns mengem com
tabalots i repetim cinc cops. Els monitors estan orgullosos de nosaltres. Altres no ho suporten i
mengen amb fàstic, el que el monitor els força per engolir. Si no acaben abans que vingui el
segon plat, ho tenen cru. Arriba el segon plat. “Nuggets de pollastre” amb amanida. Mengem
la “carn”, alguns amb menys ganes que altres. Ara arriba el moment en que la gent comença a
estar molt tipa. L’amanida entra a estómacs que no volen ser omplerts més. Dos companys ja
han vomitat. Avui estic tenint sort: el menjar m’agrada i no he esmorzat gaire. De postres
iogurt ensucrat, enriquit amb omega tres, vitamines, fibra, ferro, zinc, fòsfor, magnesi,
oligoelements, aminoàcids, calci, protectors del sistema immunitari i fisiològic i súper minerals.
Tornem a les aules, tot i que alguns companys no han sobreviscut i encara són al menjador. Les
classes són avorrides com sempre, amb alguna nota desastrosa pel mig. Mai ningú treu més
d’un 7, no ho entenc. La mestra ens fa fer un treball de recerca per grups, i nosaltres, busquem
desesperats pel cercador, sense trobar resposta alguna. Al cap de dues hores de cercar sense
resultat, el familiar soroll ens indica l’hora de sortida. Amb alguns companys vaig cap a
l’extraescolar d’anglès. Això de les extraescolars, són un invent perquè els fills estiguin a algun
lloc mentre els pares estan treballant fins tard. Faig exercicis amb l’OpenOffice i ens expliquen
coses ja repetides des de primer de primària. Surto i vaig a l’extraescolar de tennis que
comença a les 6:45pm. Faig pràctiques d’un esport que ni tan sols he triat, i acabo sortint d’allà
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a les 8:00pm. Dutxat, vaig cap al metro amb un companys de tennis i entre trontolls i
xerrameca arribo a casa a les 8:30pm. Ara em toca fer deures fins a les 10:00pm, l’hora de
sopar. Sopo peix i sopa sense gana. Segueixo fent els deures que no he pogut acabar abans.
Arriben les 11:30pm i els pares em fan anar a dormir. No puc adormir-me, estic massa
preocupat per la feina de demà, i crec que massa estona davant la pantalla d’ordinador no és
bo. La llum taronja de l’exterior il·lumina la meva habitació fent-la semblar una discoteca. Cada
mitja hora passa un camió de la brossa fent el seu típic soroll de braç hidràulic, i fent girar la
seva llum. Quan per fi m’adormo són les 2:00am. Tot un rècord per a mi.

Hàbitat: poble

Rajos de sol il·luminen la sala on dormim els meus cinc germans i jo. Un estornell i varies
caderneres canten de bon matí. L’àvia ens crida per llevar-nos. Els meus germans i jo ens
posem en fila i en un racó del jardí ens rentem amb cabassos d’aigua freda. Ens vestim i ens
pentinem. Anem al menjador, on els avis, els pares, les meves germanes, els meus germans, i
jo esmorzem torrades amb embotit, tot comentant la vetllada passada. Anem tots caminant
cap a l’escola durant una hora. Fem classe de matemàtiques amb el llibre, ple de teoria, i
escrivim exercicis en el foli. La classe de llengua passa ràpida aprenent la història de la poesia.
Toquen la campana i arriba l’hora d’esbarjo. Sortim a fora, i juguem a caçar insectes, a escalar
pels arbres, a fet i amagar, a pilota… Com que tinc gana agafo una poma de l’arbre de l’escola i
la menjo, mentre observo com els meus companys són renyats per haver-se mullat. Tornem a
classe, on aprenem geografia d’Europa. La professora ens deixa un quart d’hora per a dibuixar
o fer el que vulguem. Arriba ja el migdia i entre cançons i rialles tornem cap a casa, on la mare
ens ha preparat llegums i carn. Mengem amb tota la família i sortim a netejar el jardí tal i com
ens ha demanat el pare. Faig una migdiada a l’ombra del cedre. Quan acabem, fem els deures
de ciència, i cap a les tres ja som lliures. Marxem cap a la nostra cabana del bosc, que hem
anat fent durant els últims mesos després que la colla d’en “Pallús” ens trenqués l’anterior. En
Roderic i jo anem a la recerca, i trobem una cova que podria ser molt antiga. Juguem allà com
es feia abans, amb emoció i aventura. Tornem amb la colla i aconsegueixo pujar aquest cop
fins a dalt de tot de l’arbre “més alt del bosc”. Ara sí que em sento acceptat pel grup. Tornem a
casa a les set, a l’hora de sopar. Sopem un brou, verdures i magranes. Preparo tot per a
l’endemà i a les 8 ja sóc al llit. Els meus germans ja no xerren i puc sentir la fressa del bosc, el
soroll dels grills, els udols dels mussols, la fresca de la nit, la llum de la lluna, que és tot amb el
que m’adormo cada nit. Tanco els ulls, i no em desperto fins al cap d’onze hores de son
profund.
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<< De debò la tecnologia millora l’estil de vida de les persones? O són les persones les úniques
que realment poden canviar l’estil de vida? >>
Jana Consuegra
2n ESO

Las cenizas se las lleva el viento
De todas las personas que compartieron conmigo ese reducido piso, aquella pareja fue la de
más larga estancia. Ella era una mujer delicada, frágil, casi etérea, que dependía siempre de la
perfeccionista opinión de su marido. Hombre rudo y escueto, dictaba las normas de la casa con
innecesaria dureza. Ella se fue desvaneciendo, apenas me miraba y cuando lo hacía yo era
incapaz de reproducir el reflejo de lo que había sido, de lo que me hubiera gustado que
todavía fuese. Con el tiempo, la mujer fue perdiendo su sonrisa, y con ella, ese matrimonio que
unido por un fino hilo acabó por romperse.
Tras dos largos años, una encantadora anciana vino a compartir mi soledad. Llenó la casa con
fotos enmarcadas de lo que supuse que eran familiares, que nunca llegaron a visitarla. Jamás
cruzamos palabra, ella vivía en su mundo, ajeno al mío y yo la observaba, sin entrar en su
espacio. Ella me ignoraba, pasaba junto a mí obviando mi presencia que buscaba capturarla
aunque fuera un instante. Pese a su soledad, la felicidad estaba escrita en su rostro, en las
arrugas que sólo iban en ascenso, como si fuera a sonreír de un momento a otro. Dos inviernos
más tarde me abandonó un mes de octubre. Éste siguió su curso dejando caer hojas al
atardecer sobre un suelo empapado de lágrimas. La casa fue envejeciendo, tras la anciana
vinieron muchos más, que ya apenas recuerdo. Capte sus miradas, sus días de felicidad y sus
penas, pero sus reflejos también se desvanecieron, unos tras otros con el tiempo.
Hace ya mucho tiempo que estoy solo entre estas cuatro paredes, las esquinas han ido
perdiendo su pintura, y sobre el suelo se ha formado una fina capa de polvo, como un manto
de olvido que indica que está llegado la hora.
Es ese espejo, el que está en la primera habitación sobre un tocador, que lo oye y lo ve todo,
que desaparece, desaparezco.
Y es en ese instante, cuando el aire huele a silencio y el silencio son cenizas. En ese instante en
que todo se va, vuelan mientras todo se derrumba, y yo caigo quebrado en mil pedazos
brillantes y a ellas se las lleva el viento.

Anna Gafarot
2n ESO
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Segon Cicle d’ESO
La oreja de Van Gogh
Em dic Vincent, Vincent Van Gogh, i avui és 28 de setembre de 1888. Sóc a Arles, França, i
he conegut una dona. És simpàtica i amable, i crec que ha estat una estona mirant-me.
M’he apropat a ella i hem estat parlant unes quantes hores. Se m’han passat volant. Quan
he mirat el rellotge, ja eren les 10 de la nit. M’ha dit que demà m’estaria al mateix bar i a la
mateixa hora.
Mentre tornava a casa del meu gran amic Paul Gauguin, que també era pintor, no parava
de pensar en ella.
Al dia següent vaig tornar-hi, a la mateixa hora, però no va aparèixer, vaig suposar que
arribava tard i em vaig posar a llegit el diari, al mirar el rellotge, una hora més tard, vaig
decidir anar-me.
No sé per què em sentia com si ella fos la peça que faltava del meu trencaclosques, amb les
meves peces no era suficient.
A cada moment pensava en ella. Crec que fins i tot, me la imaginava caminant pel carrer,
però quan m’apropava, desapareixia davant dels meus ulls. Pensava que m’estava tornant
boig. Li vaig comentar a en Paul, però ell li treia importància, deia que això també li
passava. En dir-me això em vaig quedar més tranquil, però no del tot.
Em feia la impressió, que quan més la buscava, més s’allunyava de mi. Així que vaig decidir
concentrar-me més en la meva professió, i poder deixar de pensar en ella.
Crec que era el mes de desembre, quan vaig trobar-la. Vaig tornar a tenir la sensació que
mesos abans havia tingut. La vaig saludar i va venir fins a mi. Com la primera vegada que
ens vam veure, vam estar parlant, i em va explicar el malentès del bar. Li he proposat un
sopar en el restaurant

La Felur , i ha acceptat encantada, o això m’ha dit.

Em vaig adonar d’una cosa el dia del sopar. Quan sóc amb ella m’entren ganes de fer
bogeries, com si ella m’ho digués, però sense parlar, era una sensació estranya.
A part d’això la nit va resultar molt agradable. Els dies següents vam seguir trobant-nos.
Alguns dies fèiem un tomb, i d’altres només ens assèiem i ens posàvem a parlar, però tant
era el que féssim, si ho feia amb ella.
Crec que vaig canviar el meu estil de vida. Tot el que em deia ho feia, com si no pogués
desobeir-la, feia enormes bogeries, robava flors o bombons.
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Alguns dies em feia la impressió que ella no existia, que era producte de la meva
imaginació, fins que vaig arribar a pensar que jo no era real, que no podia sentir dolor, que
no podia morir. Li ho vaig explicar i no parava d’insistir que ho comprovés d’alguna manera,
ja que no em creia, i cada cop més volia fer-ho.
L’últim que recordo, és d’estar davant del mirall del lavabo amb les mans i tota la cara
plena de sang. Allà va ser l’últim cop que vaig tenir les dues orelles enganxades al cap.
Marina Cortada
3r ESO

L’anònim
La calor asfixiant d’aquell dia de setembre i el que suposava tornar un altre cop al institut feia
que anés pel carrer ofegant-me i maleint tot el que se’m creuava pels pensaments.
Vaig saludar alguns companys, vaig preguntar amablement què tal havien anat les vacances,
encara que no m’interessava absolutament gens-, fent algun somriure fals i vaig posar sobre la
taula quatre bolígrafs i la meva llibreta. L’avorrida normalitat tornava a formar part de la meva
vida des d’aquell moment. Què hi podia fer.

No sé com, però vaig poder aguantar sense saltar per la finestra el primer matí de classe. Quan
per fi va arribar la hora de marxar, se'm va caure tot el que hi havia la motxilla i en acabar de
recollir-ho ja no quedava ningú a la sala.
De sobte hi havia silenci i pau, sense gent cridant ni converses mediocres. Mentre gaudia de la
calma, em vaig adonar que hi havia una codi apuntat a la meva llibreta. Em vaig apropar i ho
vaig llegir: B 3-8-9-25-178.
Què significaven aquells números? Vaig estar pensant què podia ser fins que em vaig cansar i
vaig decidir seguir caminant cap a casa sense preocupar-me.
El dia següent vaig estar pensant sobre el codi mentre ignorava les insuportables explicacions
de física quàntica que explicava el professor, però no trobava la solució a aquell enigma.
Mentre estava en el meu món, el mestre em va fer un crit que em va tornar a la realitat: havia
d’anar a buscar tots els llibres de ciència a la biblioteca.
Li vaig preguntar a la Lluïsa on eren, va buscar al registre i em va donar el codi apuntat en un
paper petit. I de sobte hi vaig caure. El codi era el número d’un llibre. Em vaig oblidar per
complet del que havia de fer i vaig anar a on indicava el missatge. Corrents per la biblioteca per
fi vaig trobar el llibre, i el vaig examinar. Era un llibre de poemes, d’un autor que no em sonava
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de res, amb una portada delicada amb gravats daurats i floritures curioses. Me’l vaig amagar
sota la jaqueta i vaig agafar els llibres directa cap a la classe.

En arribar a casa em vaig proposar llegir alguna cosa d’aquell petit misteri, i al obrir-lo em vaig
adonar que hi havia una nota entre les pàgines. Curosament la vaig desplegar i vaig llegir el
missatge: Espero que pugui compartir el meu petit tresor amb tu.
Simplement aquestes paraules, i una incògnita: qui era la persona darrere d’allò? Em moria de
curiositat per saber-ho. L’endemà vaig tornar a deixar el llibre al mateix lloc. A la tarda vaig
tornar a buscar-lo i havia aparegut una altra nota: Sé que has vist el missatge. Pàgina 67.

Seguint les instruccions vaig fullejar el llibre fins a la pàgina que indicava. Era un poema d’amor,
però no dels clàssics romàntics, era un poema que expressava l’amor real, amb els seus mals i
el dolor que comporta. No sabia que es poguessin expressar unes quantes paraules amb tanta
força i veritat. Amagada entre les pàgines vaig deixar una nota dient:
M’ha encantat el poema, ara que em sembla que he trobar la meva anima bessona
m’agradaria saber qui és :)
Al dia següent hi havia una resposta: no t’ho posaré tan fàcil. Vaig seguir llegint el llibre a les
nits, no podia parar. Van anar passant els dies i cada cop m’enamorava més d’aquelles pàgines i
de l’anònim. Cada dia anava a buscar-lo, cada dia hi havia una nota nova. A poc a poc vaig anar
descobrint més coses d’ell, però seguia sense saber la seva identitat. Començava a sentir que
s’estava creant una relació entre nosaltres dos, a través de paraules i versos, i els sentiments
s’anaven barrejant dins els meus pensaments. Estava confusa, com és que m’havia enamorat
d’algú a qui no havia vist? Era l’amor que em cegava o era així com havia de ser?.
Quasi vaig estar a punt de descobrir el secret quan una tarda plujosa de febrer, quan anava a
buscar el llibre com cada dia, vaig veure algú deixant-lo, i evidentment havia de ser ell. Quan va
sentir les meves passes, apropant-se va marxar corrents. Només vaig veure que tenia el cabell
negre i anava amb unes bambes blanques. Vaig afanyar-me a trobar quina nota m’havia deixat
aquell dia, i em recomanava una altra pàgina. En aquesta ocasió tractava d’un amor no
correspost, d’un jove que s’enamorava d’una noia que ni sabia qui era, però que ell l’estimava
amb totes les forces. Si tant sols ell sabés com l’estimava, l’efecte que produïa en mi només
amb una nota. Em feia sentir què li importava, com si fos especial. Em feia sentir com ningú ho
havia fet abans.
Cada dia ens intercanviàvem notes, com si fos el nostre petit ritual. Per mi era el millor moment
del dia, quan anava a la biblioteca i trobava una nota nova. A mi m’agradava el nostre secret, i
vam passar de notes a cartes d’amor. Potser era perillós, no sabia fins a quin punt aquella
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persona podria estar jugant amb mi i les meves emocions. Havia plorat, m’havia emocionat
amb aquells poemes que em dedicava.
Malgrat que m’agradava tant aquesta situació la intriga m’estava consumint, i li vaig proposar
de veure’ns cara a cara, però la resposta va ser que no, perquè no m’agradaria. I jo pensava,
que després de tot el que havia sentit per ell no m’importava qui era o com era. No t’enamores
d’algú pel seu nom, o pel seu físic, per molt que moltíssima gent. T’enamores i no saps la raó,
simplement hi caus i ja no pots escapar. Però tots dos vam decidir esperar.

Ja era estiu, l’últim dia de curs. No podríem enviar-nos notes durant uns llargs mesos, i no sé si
ho podria suportar. Em mataria saber que no hi és, no volia que tot quedés en els nostres
records. Era hora de dir adéu, i vaig anar saludant als meus companys, morint-me pensant que
un d’ells podia ser el meu anònim. Encara tenia la petita esperança que aparegués per alguna
banda i descobrís qui era, però no va ser així. Abans de marxar vaig quedar-me a respirar l’olor
de les flors i el sol i l brisa al meu cos, intentant atrapar tot el que pogués d’aquell any
meravellós que mai oblidaré.

De sobte, vaig recordar el llibre, i vaig anar corrents a la biblioteca a buscar-lo. I no m’ho podia
creure. Estava allà, recolzat al prestatge on tantes paraules havíem intercanviat. Ell, amb la
seva samarreta negra i el seu cabell despentinat, el seu somriure que m’il·luminava. Era
perfecte. Simplement perfecte. Vaig llençar-me corrents i ens vam fondre en un llarg petó que
descarregava totes les emocions de tot un any sencer, tot l’amor que havia estat guardant per
ell. El moment va ser com estar en el cel. Les meves mans al seu cabell, les seves a la meva
cintura. L’olor dels llibres, els raigs de sol de l’estiu entrant càlidament pels grans finestrals, els
seus ulls. Feia tant de temps que desitjava poder mirar-lo, tantes vegades que havia somiat
amb ell, tantes nits d’insomni pensant en com seria aquest moment. No volia que s’acabés
mai, si pogués atrapar el temps em passaria la vida entre els seus braços. Era la persona que
sempre havia somiat i estava davant dels meus ulls.

Txell Miserachs
3r ESO
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Heridas
Y sus abrazos. Y sí, fuiste tú quien me sacó poco a poco del pasado. Eso que dolía, que nunca
se iba del todo, que asomaba siempre un poco en mi vida.

Y costó, costó coserme la herida. Pero, para eso estabas tú. Para coger aguja e hilo e ir poco a
poco ayudándome a curarla.

Primero me viste, con mi herida abierta y sangrando. Pasándolo mal, llorando. Me viste
intentando, a lametazos, cerrar eso que tanto dolía. Pero, entonces, apareciste ahí, con esa
sonrisa que hasta la persona menos observadora se fijaría en ella, y me cogiste de la mano,
obligándome a salir a la luz. Y me enseñaste a quererme a mí misma, con mis defectos
incluidos.

Después de eso, cogiste tu botiquín y fuiste, con paciencia, sacando la sangre seca alrededor
de la herida profunda. Fuiste limpiando el pasado con el algodón, poco a poco, como se hacen
las cosas bien hechas.

Con paciencia, hundiste el hilo en mi piel seca. Y dolió, dolió muchísimo. Tenía lagunas, lagunas
de mi pasado. Empezaba a olvidar lo vivido con esa persona que me había causado tanto daño
y tanta felicidad a la vez.

Sentías pena por mí, porque sabías que me estaba costando. Que me dolía borrar y tirar todos
esos momentos de mi vida a la basura. Pero seguiste ahí. Viste lo peor de mí, mi bipolaridad y
mis cambios de humor. Y no te fuiste.

Terminaste de coser la herida, y ésta, a veces, seguía sangrando, pero ahí estabas tú, con tu
pañuelo de papel y algo de alcohol para curarla rápidamente. Y escocía, madre mía si escocía.
Chillaba de dolor y no contenía las lágrimas cuando lo veía, al que supuestamente ya formaba
parte de mi pasado. Le veía con esa chica de ojos azules como el agua del océano y esa sonrisa
que, bueno, pues no me extrañó que la prefiriera.

Pero tú estabas ahí.
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Y aún, por las noches, cuando dormías, me despertaba. Y a la luz de la luna, sentada en la
cama, con mis uñas mordidas, intentaba levantar la costra poco a poco, para ver si él volvía.
Pero despertabas, me cogías de la mano, y besabas suavemente la herida. Recordándome que
estabas ahí, y que no lo necesitaba a él.

Alèxia Ginés
3r ESO

El niño estrella
¡Qué silencio! El césped humano roza mi piel suavemente y ondea toda la tierra. Intento
respirar e inspirar, pero yo no sé de esto. No necesito respirar y menos en tierra humana.
Levanto mi cuerpo y me quedo sentado, me coloco mis gafas de aviador y observo el paisaje.
Hay unos animales llamados vacas por los humanos que tienen manchas negras sobre blanco.
En el universo va todo al revés: todo es negro y hay planetas de colores, meteoritos rugosos y
estrellas fugaces, pero todo es oscuro.
Estoy en un campo verde y precioso; en el espacio no hay campos así. Decido esperar donde el
sol no pueda tocar mi piel y de mi bolso de viajes saco una libreta y una calculadora. De
repente, un escalofrío. A esto los humanos lo llaman ‘viento’. En el espacio no hay aire ni
viento. Ojalá pudiera llevármelo y enseñárselo a todos.
Empiezo a memorizar las estrellas que he visto viniendo hacia la Tierra, las apunto y las cuento.
Llevo casi mil páginas con nombres. Muerdo la punta del bolígrafo y miro hacia delante. A unos
diez metros de mí hay un humano que me mira, parece que sonríe. Es una niña. Mi bisabuela
Aries me contó que en la Tierra hay dos tipos de persona, mujeres y hombres. Dice que son
dos sexos distintos pero humanos a la vez. Mi bisabuela es muy lista. Aquí somos todos astros.
También hay mujeres y hombres, pero somos lo mismo, así que nos llamamos igual.
La niña se acerca a mí y levanta la mano, luego la mueve de derecha a izquierda. Me pregunto
por qué hará eso. La miro, no sé si sabe mi idioma. Camina hacia mí y se sienta en frente. Lleva
un vestido azul claro y un lazo en la cabeza. Tampoco entiendo por qué. Su pelo es marrón,
corto y parece que no le importa que se le ensucien de barro los zapatos.
- ¿No sabes hablar? Su voz suena como la mía, y me retiro.
- No te asustes, soy muy pequeña, pareces mayor que yo. Vuelve a sonreír. No lo entiendo, no
he hecho nada gracioso. Las emociones humanas se me escapan. Mi bisabuela dice que a los
humanos, cuando se les muere alguien, lloran. Nosotros sonreímos. No entiendo por qué
sienten tristeza: sus familiares y amigos lucen bien, han vivido y vienen a mi país. Se convierten
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en estrellas. Incluso cuando se apagan, nos alegramos. Vivir es un placer y morir descansado,
también.
- ¿Te hago gracia? – digo, mientras guardo la calculadora.
- Claro que sí, eres un chico raro. ¿Por qué tienes una calculadora? ¿Qué apuntas ahí? – me
dice y señala la libreta.
- Cuento estrellas. Ese es mi trabajo. Voy de viaje por el espacio y las cuento todas. Mi papá se
encarga de recoger las que fallecen.
- Parece un trabajo complicado. Yo solo voy al colegio.- Coloca la libreta en el suelo y me
señala un nombre: estrella Polar. – Yo esta la conozco.
- No es la mejor del universo. Antares es la más bonita. A mi mamá le encanta y, a veces,
viajamos a hacerle una visita y hablamos un rato.
- No sabía que las estrellas hablaban- me dice mirando otras palabras.
- ¡Claro que sí!- digo alzando los brazos- ¡son todas muy amables! Siempre nos cuentan sus
historias y sus aventuras.
Su cara se ilumina y se sienta más cerca de mí. Ahora que me fijo, ella y yo nos parecemos
bastante. No sé si nos parecemos a los humanos o ellos se parecen a los astros.
-¿Qué horóscopo eres? Me pregunta.
- No soy un horóscopo. Solo hay doce y uno de ellos es mi bisabuela.
- Un libro dice que yo soy Capricornio.
- No puedes ser un horóscopo. Los horóscopos son los doce reyes del Sistema solar.
Capricornio es el marido de Libra y tú no vives en el espacio. No puedes flotar. Además me he
fijado en ti y tu pecho se hincha. Nosotros, los astros, no respiramos.
- Ya veo. Está anocheciendo. Pronto me iré a casa con mis padres.
- Yo también. Los astros solo viajamos y contamos estrellas de noche, que es cuando podemos
volar. Poco a poco me iré desvaneciendo. Soy parte del espacio.
Mis manos van desapareciendo y mi cuerpo también. El sol casi se esconde, como mi cuerpo.
Volveré a verla pronto. Es preguntona pero muy agradable. Parece triste, así que le digo: - No
voy a morir.
Ella sonríe y yo vuelvo a volar. Todavía no entiendo por qué.

Aina Peix
4t ESO
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El personatge
Pujava les escales. Eren les 7:42 del matí. Tenia examen de castellà a primera hora. Estava de
molt mala llet. M'havia aixecat tard, no havia esmorzat, no m'havia pogut dutxar, m'havia
donat un cop amb la porta al sortir i encara em feia mal i, per si no fos poc, no podia escapar
de tota aquesta merda escoltant música, perquè el mòbil no tenia bateria. Comencem bé el
mati, pensava mentre entrava a classe. Vaig deixar la pesada motxilla sobre la taula, em vaig
treure l'anorac i el vaig anar a penjar. Em disposava a anar al lavabo per refrescar-me una
mica, quan em vaig creuar amb ella. El ventre es va omplir de papallones a l'instant. Ella em va
somriure i jo l’hi vaig tornar el millor que vaig poder.
Aquell simple somriure em va omplir i va fer que el meu paper fos més suportable. M'havia
alegrat el matí sense necessitat d'una sola paraula. Quan vaig tornar de veure aigua, la vaig
veure xerrant i rient amb la seva millor amiga. Em vaig dirigir cap al meu lloc a primera fila i la
Mar em va somriure i em va preguntar com estava. Li vaig contestar que estava una mica
cansat perquè havia anat a dormir tard la nit anterior per estudiar l'examen. Vaig acabar la
frase amb un "suspendre molt fort" i vam riure els dos.
En acabar l'examen, tocava matemàtiques i ens tornaven l'examen de la setmana passada. Jo
estava molt emocionat per saber la nota, perquè me l’havia preparat molt bé. Van repartir els
exàmens i la Berta em va donar el meu: un 4,2. Una ràbia insana em va recórrer tota la
columna vertebral i d'una revolada vaig guardar l'examen a la carpeta, no en volia saber res
més. La Mar em va preguntar com m'havia anat i jo, intentant mantenir la calma, li vaig dir que
havia suspès amb un quatre i vaig riure perquè veiés que li treia importància. Em va contestar
amb un somriure una mica estrany. S'ho havia cregut? La veritat és que no ho sé, però una
part de mi volia que es preocupés i que no s'ho hagués cregut, i una altra volia
que s'ho hagués cregut i que hagués quedat creïble. No era aquell el meu paper?
Eren les cinc i vaig sortir del Martinenc en direcció al col·le acompanyat de la Berta i el Marc.
Anava a buscar al Pol que viu al costat de casa meva. Mentre baixàvem, la Berta em va
preguntar com m'havia anat l'examen: "com el cul, un quatre coma vint" vaig dir mentre reia.
Ella i el Marc van riure, s'ho havien cregut. Quan em vaig trobar amb el Pol, li vaig explicar què
havia passat durant el dia, sense explicar realment com em sentia. Vam riure una estona.
Finalment vaig arribar a casa, em podia desfer del personatge. Em vaig estirar al llit i amb els
auriculars posats, em vaig posar a plorar. Ho necessitava. Necessitava deslliurar-me de tota
aquella merda que portava arrossegant tot el dia.
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Què és el personatge?, us preguntareu. El que jo li dic personatge, segurament és el Joan que
vosaltres coneixeu. Rarament he deixat veure l'autèntic Joan al món, i els pocs cops que l'he
deixat veure, la gent m'ha mirat malament, per això el tinc "reclòs". Molt poca gent m'ha vist
com

sóc

realment.

Quan arribo a l’escola, me’l poso i adopto la posició del meu personatge: un noi rialler, que no
li importa res i que li treu importància a tot. Però no sóc així i molts cops no és fàcil mantenir el
paper. Comporta molta pressió quan estàs en un àmbit social en què la gent et coneix.
És molt difícil mantenir el paper quan veus que tot el teu esforç no ha servit per res i la gent el
tracta com una merda. I et pots preguntar, com et desfogues de tota aquesta pressió, ràbia,
tristesa i estrès acumulat? Amb música. La música em descriu sense paraules i és la meva via
per desestressar-me. Però, a vegades, la quantitat de merda que porto al damunt és tan
immensa que la música no és suficient i exploto. Quan això passa puc reaccionar de dues
maneres: una és plorant (només a casa) perquè he de mantenir el paper que m'he imposat
davant de la societat; l'altra manera és estant de mal humor o no obrint boca en tot el dia.
El pitjor de tenir un paper és que no pots deslliurar-te'n: hi estàs lligat fins que et separes de la
gent que et coneix amb aquell paper i pots començar de zero completament. I el risc més gran
és que te l’imposes tu sol a poc a poc, i arriba un moment en què no hi ha marxa enrere, i has
d'aprendre a viure amb ell.

Ara et parlo a tu lector, segur que tu també tens un personatge, un paper, un filtre o una cara
que mostres al món. Vull que et facis una pregunta: qui coneix com ets realment? Realment et
coneixes sense filtres?
Joan Yebras
4t ESO

Crua realitat
Obro els ulls, no tinc ganes d’aixecar-me. Els pares em van dir que avui seria un dia difícil, però
no entenc perquè... Avui faig vuit anys i els aniversaris solen ser divertits, divertits i fàcils.
Encara que fa uns anys que ja no hi ha res fàcil, i també fa un parell d’anys que no celebro el
meu “cumple”. Des que vam marxar de casa, tot ha canviat, però aquesta és la maledicció
d’haver nascut a Síria. Intento esborrar aquests pensaments del meu cap. Per molt que ho
pensi, res canviarà, i he de ser fort, m’ho va dir fa molts anys el meu germà.
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M’aixeco lentament, em fan molt mal les cames, tinc la boca seca, però sobretot tinc gana.
Abans que em pugui acabar de despertar, la meva mare m’estira de la mà i sortim a l’exterior
seguint al meu pare, que porta un sac a l’esquena amb el que queda de les nostres coses.
Sembla que els pares tenen molta pressa, van molt ràpid, quasi no els puc seguir. Sento un
soroll sord i estrident darrere meu; abans que em pugui arribar a girar, la meva mare m’agafa
en braços i m’estreny contra el seu pit, impedint que pugui veure què ha passat. Després d’una
estona eterna, em deixa a terra.
- Mama, què era aquell soroll?
Silenci. No insisteixo, és millor no insistir quan la mare fa aquesta cara, no vull que plori més.
Miro al meu voltant, crec que estem en una espècie de port, hi ha molta gent, massa. Aquest
cop és el meu pare qui m’agafa del braç, ho fa tant fort que em fa mal, i després d’una estona
de crits i empentes arribem fins uns homes vestits de verd. El pare els hi dona un feix de
bitllets, l’home li escup a la cara i es posa a riure. Creuem una reixa, veig alguna cosa que
sembla una barca inflable gegant. Hi ha molta gent. La meva mare li diu una cosa a l’orella al
meu pare, sembla preocupada…Quan ell es fixa amb mi i s’ajup, em posa una mà a l’espatlla.
- No estiguis preocupat, tot sortirà bé. Quan arribem a Lesbos ja et podràs considerar un
supervivent, el pitjor ja haurà passat.
Això espero, que el pitjor hagi passat. Pugem a la barca, estem molt apretats, quasi no puc
respirar. Mentre va embarcant més gent, veig un dels homes de verd apuntant amb una arma
a un noi. Vol que condueixi la barca. El noi, insegur, finalment agafa el timó.
Ens comencem a moure, i en poc temps, una quarta part de la gent ha caigut a l’aigua. Ja no
estic tan estret, però a mesura que ens allunyem de la costa, tinc cada cop més por. La meva
mare i el meu pare m’abracen. Hi ha moviment a la barca: un home vomita per la borda i un
altre senyor l’agafa pels peus i el tira a l’aigua; No entenc per què ho ha fet. Es comencen a
sentir crits, la gent es baralla, es senten cops. Veig com un home s’acosta a mi, el meu pare es
tira sobre seu. Sento terror, em sento impotent. El desconegut treu una navalla i li clava al meu
pare a les costelles. La meva mare m’estreny contra ella, i es posa a tremolar, té les mans
plenes de llàgrimes. Tinc la imatge gravada a la memòria: els crits del meu pare i els plors de la
meva mare em glacen la sang. No sóc capaç de fer res, no puc articular paraula, no em puc
moure. Perdo el coneixement. Em desperto entre gemecs, m’incorporo i miro al meu voltant,
veig terra. Penso en el meu pare, no trobo la mare. Tota la confusió torna a mi, tot em dóna
voltes. Sento un crit i de cop me n’adono: això s’enfonsa.
Després d’un moment de pànic, un raig de salvació: uns vaixells grans, de fusta, s’apropen a
nosaltres. Tothom comença a saltar a l’aigua però jo no sé nedar. Al final m’hi tiro d’un salt. De
totes formes, la barca està quasi enfonsada. Intento imitar els moviments de la gent però no
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me’n surto; Em canso, no puc més. Just quan em començo a enfonsar, un flotador cau al meu
costat. El meu cos no em respon, però tot i així, m’hi agafo. Em pugen al vaixell i em porten a la
costa que és plena de gent com jo. Potser veuré la mamà… No és així, no la veig per cap banda.
En arribar a la platja, un home m’ajuda a baixar. No té el meu color de pell però no sembla
importar-li. Em somriu, em deixa al terra i amb llàgrimes als ulls, em diu: “T’has salvat”. Potser
és veritat: m’he salvat. Però, de què serveix? Si estic sol, val la pena ser un supervivent? He vist
el meu pare morir davant dels meus ulls, el meu germà va marxar fa temps, i la meva mare…
Només Déu sap on es troba.
Tot això, era necessari? Ningú ens pot donar barques que no s’enfonsin, o avions per anar a
algun lloc… El meu pare s’equivocava: el pitjor serà intentar trobar refugi, un refugi a països de
gent egoista, un refugi que ningú ens vol proporcionar.
No, els aniversaris no són divertits, ni divertits ni fàcils.
Sara Nofrerias
4t ESO
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Adults
Records
Durant l´estiu de l´any 2015, uns obrers que treballaven al meu edifici per instal·lar
un ascensor, van fer un descobriment sorprenent. Sota l´edifici s´amagaven unes escales que
conduïen a uns passadissos secrets que arribaven fins als sotans de l´Hospital de Sant Pau de
Barcelona.
Fa més de 75 anys que visc en aquest pis, i en aquell precís moment vaig recordar
que es tractava d´un refugi construït durant la guerra civil espanyola. Una guerra que va durar
tres anys, que em va tocar viure molt jove i de molt a prop. El meu cap es va començar a
omplir de milers d´imatges de la meva infància i joventut, i en un moment m´havia traslladat al
passat.
Vaig néixer l´any 1923 a Barcelona,els meus pares havien arribat uns anys abans amb
els meus cinc germans procedents d´un poblet de Terol anomenat Monreal del Campo.La
meva mare treballava molt dur per treure la família endavant, ja que el meu pare es passava el
dia bevent i no feia res de profit. Amb el temps els meus germans varen començar a treballar,
sobretot en fabriques de telers que en aquella època estaven proliferant molt i molt ràpid.
Quan jo tenia 13 anys, va esclatar la guerra civil espanyola. Va ser una època molt dura
a tota Espanya. Vaig viure en les meves pròpies carns varis bombardejos, venien tant per mar
com per aire. El dia que vaig patir més per la meva vida, va ser quan la meva germana i jo
havíem anat a buscar unes caixes de fruita a casa uns coneguts al carrer Còrsega. Just de camí
a casa carregant les caixes, vam sentir el so estrident d´una sirena i van començar a caure
bombes al nostre voltant. Va ser aterridor. Vam aconseguir arribar sota un portal i allà ens vam
refugiar.
Jo em posava malalta amb molta freqüència, i els meus germans van prendre la decisió
d´enviar-me al poble on disposaven de més aliments que a les ciutats.
Va passar el temps, i l´any 1939 quan Franco es va fer amb el poder i el domini del
país, tots els republicans del poble van exiliar. Recordo un dels capítols més difícils que em va
tocar viure, va ser el camí de Monzón a Alp a peu.
La meva família i jo vàrem agafar quatre peces de roba i quatre duros per menjar i
vàrem començar el camí amb la resta de famílies del poble. Nosaltres anàvem a peu i les
maletes en carros de cavalls com a l´antic oest.
Van ser varis dies i varies nits, passant per molts pobles on no ens volien acollir per por
a represàlies. Per aquest motiu, sempre fèiem nit fora del poble dormint en boscos o camps
com podíem. Se´m va quedar gravat a la memòria un poble de Lleida anomenat Artesa del
Segre que just acabava de ser bombardejat, on vaig veure l´imatge d´un munt de sabates
desparellades entre les runes. La nostra dura travessia va acabar al poble de Alp, on els
nostres destins es van separar. La meva família va marxar cap a França, però jo vaig decidir
agafar un tren i tornar cap a la meva estimada Barcelona.
Durant el viatge en tren jo anava de peu, un noi jove em va veure plorant, exhausta i
em va deixar seure .Al costat meu seia una dona d´uns cinquanta anys que de seguida va
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començar a conversar amb mi. Em va preguntar si viatjava sola, si algú m´esperava a
Barcelona. Li vaig dir que la meva família quan em veiés s´emportaria una gran sorpresa i vaig
començar a explicar tota la meva història. Quan a la fi vàrem arribar a l´estació de Passeig de
Gràcia, era de nit. Aleshores em va proposar anar a casa seva a prendre un got de llet i a
descansar, i em va dir que al dia següent ja aniria a casa meva tranquil·lament durant el dia. En
un principi vaig acceptar, però al arribar a casa seva vaig tenir un mal pressentiment. Tot en
aquella casa era molt fosc, volia que pugés unes escales que portaven a una habitació on es
veia una inquietant llum al final del passadís. En un moment de lucidesa, vaig arrencar a córrer
sense mirar endarrere fins arribar a casa meva. Mai sabré que m´esperava darrere aquella
porta, però estic segura que hagués canviat el rumb de la meva existència.
Actualment estem a l´any 2017, i faré 94 anys,el meu marit va morir l´any 1988, vaig
tenir quatre fills dels quals tres ja són morts. Els meus fills m´han donat quatre nets, i els meus
nets set bis nets.
En aquesta vida he passat moments de molta alegria i també de molta tristesa, però el
dia que deixi aquest món miraré endarrere orgullosa de la empremta que hauré deixat.

Emma Jiménez Febré
(Mare d’en Carlos i Leo Serrano)
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