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Un any més hem participat als Jocs Florals Escolars. Es tracta d’un certamen literari convocat 
per l’Ajuntament de Barcelona en què participen alumnes de les escoles de la ciutat. 

El concurs té tres fases: la primera a cada escola, la segona a nivell de districte amb la 
participació d’alumnes guanyadors de cada escola i, finalment, la tercera fase a nivell de ciutat 
amb els alumnes guanyadors de cada districte. 

 

Coincidint amb la diada de Sant Jordi nosaltres fem, amb tot l’alumnat, l’acte de presentació 
dels treballs premiats al nostre centre. És per a nosaltres una festa important! 

 

Aquesta publicació us permetrà poder llegir els treballs guanyadors. També hi trobareu la llista 
d'altres treballs que han arribat a finalistes tot i que finalment no han estat premiats. Pensem 
que tenir a mà aquesta publicació facilita que petits i grans llegim amb il·lusió el que han estat 
escrivint els nens, nenes, nois i noies de l’escola. Si els llegiu en l'ordre en què estan publicats, 
es fa palès el progrés que els alumnes fan al llarg de l'escolaritat. 

 

Enhorabona a tots i totes! 

 

Esperem que gaudiu de la lectura de tots aquests textos. 

 

 

Bon Sant Jordi! 

 

 

 

Barcelona, abril de 2017 
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ACTA DEL JURAT DELS JOCS FLORALS 2017 

A l’escola Oriol Martorell de Barcelona, el dimecres 19 d’abril, hi ha hagut les reunions dels 
jurat de cada una de les etapes: 

 

Jurat dels treballs de primària:  

- Jordi Tomàs. Representant del sector pares/mares 

- Alícia Jiménez Barlett. Membre del sector pares/mares 

- Carme Cuberes. Representant de l’equip directiu 

- Àngels Roset. Representant del professorat de CI 

- M. Àngels Boada. Representant del professorat de CM 

- Míriam Loba. Representant del professorat de CS 

- Emili Blasco. Representant del professorat de dansa 

- Isabel Corbella. Representant del professorat de música 

- Cecília Lladó. Com a convidada de fora del centre 

 

Jurat dels treballs de secundària: 
 

- Eva Cabau. Membre del sector pares/mares 

- Alexandra Palau. Membre del sector pares/mares 

- Montse Guri. Representant de l’equip directiu 

- Alex Calderón. Representant del professorat de secundària 

- Juanma Pozuelo. Representant del professorat de secundària 

- Helena Ginés. Representant del professorat de música 

- Lluís Cussó. Representant del professorat de música 

- Maria López. Representant d’exalumnes 

- Anna Serra. Representant d’exalumnes 

 

 

Una vegada constituït cada un dels jurats, es va procedir a la selecció dels  textos, que cada 
membre del jurat ja havia puntuat prèviament. Després de la posada en comú de les 
puntuacions i de la discussió que es va considerar oportuna quan s’evidenciava alguna 
discrepància, es va procedir a l’assignació de premis. 

 

 

Els Jurats van atorgar els següents premis: 

 



Jocs Florals 2017 /  IEA Oriol Martorell 

3 
 

PREMIS DE POESIA 

TÍTOL PSEUDÒNIM NOM CURS PREMI 
Les taràntules Espasa d’or Luis Morales 1rA 1r 

El tren Espasa de diamants Marius de Batlle 1rA 2n 

País antic Cleopatra Blanca Cabré 1rA 3r 

L'estrella  Flor daurada Estel Blasco 1rB 1r 

Els escacs Frodo Guiu Prats 1rB 2n 

Els planetes L'arbre del misteri Maria Erill 1rB 3r 

Els dinosaures Luke Skywalker Guerau Campos 2nA 1r 

La meva germana petita Soul Jemina de Swardt 2nA 2n 

Infermera Coala Airí Codina 2nB 1r 

Hípica Estel Isona Velazquez 2nB 2n 

La platja Manuela Martina Néspolo 3rA 1r 

Torna aquí Rosa de Sant Jordi Daria Murgea 3rA 2n 

Un concert desastrós Imaginació Clàudia López 3rB 1r 

Quina estrella! Ginny Weasly Ona Prats 3rB 2n 

La meva àvia Cor Ana Inés Salazar 4tA 1r 

La imatge curiosa Sort Lola Coma 4tA 2n 

Malsons Gall Marina Díaz 4tB 1r 

La distància no és oblit Pirata Leyre Macías 4tB 2n 

Síria Usuff Eliot Knox 5èA 1r 

“Abuelito” Desigual Olga Castillo 5èA 2n 

Els rèptils Mates Genís Canet 5èB 1r 

Sol al parc Nen menja llibres Guiu Sansó 5èB 2n 

Gairebé ja tinc dotze anys Emmascarada Carlota Martínez 6èA 1r 

Decisions Dance Forever Uma Capellari 6èA 2n 

El món de Roald Dahl Mafalda Maria Boltaina 6èB 1r 

Algú T.S.1989 Núria Sala 6èB 2n 

Érem Què deien Olau Vinyals 1rA ESO 1r 

Et ficaràs en gran contesa Ominona Víctor Rodríguez 2nA ESO 1r 

Petita, molt petita CR Carla Rubio 2nA ESO 2n 

No em rendiré Pseudònim Adrián Chacín 2nB ESO 1r 

Oblidar Tard Cristina Sala 4tA ESO 1r 

Silenci Aitor Menta  Pablo Morales 4tA ESO 2n 

Ajuda Xipiriflàutic  Abel Antón 4tB ESO 1r 

La clau Clau Xia Turtós 4tB ESO 2n 

Alè de glaç Plata o plomo  Pau Galgo 1r BATX 1r 

Mare Tirant Jordi Prim 1r BATX 2n 
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PREMIS DE PROSA 

TÍTOL PSEUDÒNIM NOM CURS PREMI 
L’elefant que va viatjar a 
Llamilàndia 

Raig Elan Dubois 2nA 1r 

El gos Pau i les sabates Mar Roc Beltran 2nA 2n 

Visita sorpresa Melo Neus Ortolà 2nB 1r 

La bruixa i el gatet Guepard Alma López 2nB 2n 

Un pintor magnífic i la seva 
tècnica secreta 

Yucas Gala García-Tuñon 3rA 1r 

Les botes viatgeres Arròs i maionesa Helena Torner 3rA 2n 

El circ Nàdia Daniela Kaltenbrunner 3rB 1r 

Les patates xips i l'avi Love Amalia Aragón 3rB 2n 

De l'inrevés Llibres Lucas Saakyan 4tA 1r 

El passadís secret Candela Sunna Loossens 4tA 2n 

El misteri del corb Simbue Eloïse Ribera 4tB 1r 

La història Gloria Fuertes Helena Campàs 4tB 2n 

El groc i el blanc Anònim Mireia Jinghui Campillo 5èA 1r 

Ajudar una princesa no és tant 
senzill 

Happy Flowers Ona Casals 5èA 2n 

Clara i la dislèxia Casa Carlota Santandreu 5èB 1r 

Dilluns Del Róel Giol Vinyals 5èB 2n 

Un nen, un llapis i passió Odette Carla Schilt 6èA 1r 

Viatge a l'interior d'una 
rentadora 

A6 Berta Teixidó 6èA 2n 

La nena del viatge Kookie Sofía Becerra 6èB 1r 

Sant Jordi Marnie Daniela Hernández 6èB 2n 

La Tanit i jo Grob Laia Glück 1rA ESO 1r 

Tothom Nomis  Sonny McCammond 1rA ESO 2n 

La veritat de Ròmul Augustus Nicolau II Sàgar Vilanova 1rB ESO 1r 

15 minuts Pompadour Andrea Fages 1rB ESO 2n 

Es veu el món des d’aquí dalt  Ominona Víctor Rodríguez 2nA ESO 1r 

Ell, el meu músic Aràlia Guida Miró 2nA ESO 2n 

Estimat Bruno MGL Mia Guaitoli 2nB ESO 1r 

Àngels A vere va Maria Luque 2nB ESO 2n 

El terror de Mr  Charles 
Cormwel 

Charles Dickens Raimon Garcia 3rA ESO 1r 

Ets un record Koara Anne-Sophie Vallvé 4tA ESO 1r 

Predestinada Plata Míriam Martínez 4tA ESO 2n 

El so de la vida Vega Xia Turtós 4tB ESO 1r 

La porta groga Goethe Bruna Cornudella 4tB ESO 2n 

Vidre Rhinestone eyes Emma Zarzuela 1r BATX 1r 

Llibertat entre parets Darby Cristina Cortés 1r BATX 2n 
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ALTRES FINALISTES DE POESIA 

TÍTOL PSEUDÒNIM NOM CURS 
La selva Neu Maria Compte 1rA 

La piscina Gel congelat Martina Calm 1rA 

El meu gos Espagueti Mar Morales 1rA 

El senyor dels anells Monstre monstruós Víctor Aguilar 1rB 

Els tigres Aila Porcar Berta López 1rB 

El temps El mal i bon temps Clara Navarro  1rB 

El llibre Indiana Jones Clara Guzmán 2nA 

Oficis Sol Berta Camps 2nA 

Espai Capità calçotets Blai Vilaró 2nA 

La natura El libro de la selva Maria Sardà 2nB 

Teatre Goonies Fèlix Petit 2nB 

El tennis Messi Nicolau Canas 2nB 

El meu cotxe Tigre Nina Knox 3rA 

L’estel Hobbit Elías Zamarripa 3rA 

Dibuixar Pomais Pol Garcia 3rA 

La vaca Paca Taronja Ariadna Teixidó 3rB 

La font Mili James Amstream Amàlia Domínguez 3rB 

L’espígol Gelat de xocolata Maia Rexach 3rB 

Els mesos de l'any Bruni Nora Calderer 4tA 

La meva gossa Calavera Candela Elía 4tA 

El mar Lilu Mar Fructuoso 4tA 

Posta de sol Tortuga Emma Camps 4tB 

El meu conte Harry Potter Quer González 4tB 

Escacs Cotorra Gabriel Grant 4tB 

Tinc la ment en blanc Flor Aitana Menjibar 5èA 

Corre! Corre! Teatre Martina Palacio 5èA 

Els pantalons Avatar verd Lluc Ginard 5èA 

Com dibuixaria el món? Aitor-menta Max Gloekler 5èB 

Derivats XD Oriol Quintana 5èB 

Córdoba Elauvure Júlia Valencia 5èB 

Em vas abandonar Sasuke Octavi Ribé 6èA 

Poema Star Butterfly Uma Esono 6èA 

Sant Llorenç Savall The Prodigy Tim Gibert 6èA 

Mar de nit Kawaii Sira Néspolo 6èB 

Quan es pon el sol i arriba la nit… Viure Imke Guerra 6èB 

Pau al món si us plau! Happy Míriam Blasco 6èB 

Prou Persona Joana Ponce 1r BATX 

 

 

ALTRES FINALISTES DE PROSA 

TÍTOL PSEUDÒNIM NOM CURS 
Un gran embolic Florina Caterina De Aulestia 2nA 

La caputxeta i la vaca paca Esquirolet Gratia Loosens 2nA 

La ballarina i la pilota Ulleres Abril Quintana 2nA 

El barret mexicà AABBCCNO Pere Cabré 2nB 

La bruixa vermella Cavall Joana Santandreu 2nB 
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La bruixeta boneta Fresi Natàlia Taberner 2nB 

La ciutat petita Estrellita Fiona Ruiz 3rA 

Els dos enamorats Manuela Martina Néspolo 3rA 

L'eruga poruga Cotilla Nicolás Robles 3rA 

Una cosa mai oblidada Dic Arnau Tomàs 3rB 

Xuxelàndia Dofinet boniquet Mariona Lleonart 3rB 

El Màgic, la bruixa i el Felip Minirrós Ian Iglesias 3rB 

Uns pares bromistes Sort Lola Coma 4tA 

Un conte màgic Cor Ana Inés Salazar 4tA 

Crim a la Martinica Sauron Víctor  Puigbó 4tA 

Un misteri en un somni Espelma Berta Barbal 4tB 

Un lloc molt estrany i curiós Botó Mariona Codina 4tB 

Innocència d'un llapis Senglars Roc Vilaró 4tB 

Una nena que amb prou feines 
existeix 

Lord Voldemort Júlia Casanova 5èA 

El patinador que no patina Luffy Guiu Oliver  5èA 

Les pomes daurades Escarlata Serena Allepuz 5èA 

L'eruga que volia anar a un concurs de 
bellesa 

Maduixot Bruna Torner 5èB 

La Laura i el partit de bàsquet Xocolata Alèxia Rexach 5èB 

Uns extra-terrestres molt despistats Gelat Martí Oliete 5èB 

El Macuma Ningún Tomàs Fontanet 6èA 

Una temporada diferent Vivianne Violeta Ramírez 6èA 

Freak L Elmo Extremera 6èA 

El pa Akame Sara Àlvarez 6èB 

La bonica melodia Alfonsina Nora Lorenzo 6èB 

Virtualitat real Món Oriol Carro 6èB 

Relat de guerra  Mussolet Maria Català 1rB ESO 

Sense sortida Tio Chachi  Èric Lorenzo 1rB ESO 

La meva doble AG Azucena García 2nA ESO 

Dies Sirventèsica Joana Roigé 1r BATX 

 

 

TREBALLS QUE ES PRESENTEN A LA FASE DE DISTRICTE 

TÍTOL PSEUDÒNIM NOM CURS CATEGORIA 
Infermera Coala Airí Codina 2n A poesia 

El misteri del corb Simbue Eloïse Ribera 4t B prosa 

Gairebé ja tinc dotze anys Emmascarada Carlota Martínez 6è C poesia 

Estimat Bruno MGL Mia Guaitoli 2nB ESO D prosa 

La clau Clau Xia Turtós 4tB ESO E poesia 

Vidre Rhinestone eyes Emma Zarzuela 1r BATX F prosa 
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Treballs de 
poesia 
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LES TARÀNTULES 

Mengen cucs i serps 
petites i lluents. 
Fan teranyines grans. 
Són impactants, 
impressionants 
i gegants. 

 
ESPASA D’OR 

Luís Morales, 1rA 

 

 

 

 

PAÍS ANTIC 

Els egipcis investigaré 
i l’or trobaré. 
 
Vigilaré el déu del Sol 
per no quedar-me sol. 
 
Era un país molt antic 
i a la vegada divertit. 
 
Que emocionant 
veure la piràmide gegant. 
 

CLEOPATRA 

Blanca Cabré Espinosa, 1rA 

 

 

 

ELS ESCACS 

El cavall va saltant 
i al peó es va menjant. 
 
Mentre l’alfil vigilava per allà 
la torre va atacar 
i al rei va matar. 
 
La partida s’acaba 
i el campionat he guanyat. 
 

FRODO 

Guiu Prats, 1rB 

 

 

 

EL TREN 

El tren va per la via, 
no l’agafo cada dia. 
 
Para a les estacions. 
A rodalies, per l’altaveu, diuen 
recomanacions. 
 
Per pujar, cal un bitllet. 
Quan hi sóc, mastego xiclet. 
 
-Hola! -diu un turista 
al maquinista. 
 
A l’estació de França, 
el cap d’estació toca el xiulet 
sense menjar xiclet 
 
El tren marxa poc a poc 
del seu lloc. 
 

ESPASA DE DIAMANTS 

Màrius de Batlle, 1rA 

 

 

 

L’ESTRELLA 

La meva estrella, 
dins un collaret, 
té un codi secret. 
 
No li puc dir a ningú 
ni tampoc a tu. 
 

FLOR DAURADA 

Estel Blasco, 1rB 

 

 

ELS PLANETES 

Les formes dels planetes 
són secretes. 
A Venus hi fa molta calor 
a Urà i Neptú hi ha molta gelor. 
I la Terra és la millor!  
 

L’ARBRE DEL MISTERI 

Maria Erill, 1rB 
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ELS DINOSAURES 

Un iguanodont es fon, 
per un riu molt viu.  
 
Surt una cresta que fa una festa, 
i surt un ullal que pot ser mortal, 
que té una força com una morsa. 
 
Hi ha un dinosaure gros que és molt 
patós, 
També hi ha uns altres que són molt 
ràpids 
i molt maniàtics! 
 
També n’hi ha uns que són lents 
i tenen moltes dents! 
 
I són herbívors, 
altres insectívors 
o omnívors, 
però compte amb els carnívors! 
 

LUKE SKYWALKER 

Guerau Campos, 2nA 

 

 
 

INFERMERA 

De la  feina  de  la  mare  us  parlaré 
i  potser  us  emocionaré . 
 
Paciència  ha  de  tenir  per   cuidar 
a  la  gent  sense  fi . 
 
Ajuda al cirurgià a operar  
i en tot  allò que cal cooperar . 
 
Es posa contenta quan tot va bé 
fins i tot quan neix un bebé 
 
Quan agafa la xeringa 
als pacients les cames fan figa. 
 
La feina és així 
però ella està feliç! 
 

COALA 

Airí Codina,2nB 

 

 

 

LA MEVA   GERMANA 
PETITA 

La meva germana petita em dóna amor  
i se m’obre el  cor. 
Això és amistat de veritat! 
Li faig una abraçada 
i sembla una onada. 
Menjo canelons 
i li faig petons. 
La vull acariciar 
i també estimar. 
Li faig moixaines  
i es torna molt xerraire. 
Porta una roba 
que és la bomba. 
Li agrada menjar  
i també cantar. 
Li faig pentinats 
ben acariciats! 

SOUL 

Jemina de Swardt, 2nA 

 

 

 

 

HIPICA 

M’agrada l’hípica 
perquè hi ha cavalls. 
Els cavalls m’encanten 
perquè de mi, no s’espanten. 
Els netejo i els preparo 
més bé que ningú. 
A l’estable li canvio la palla 
i així, ell calla. 
Quan fem la classe 
fem galop 
i quan acabo 
faig un glop. 
M’agraden els cavalls 
quan viuen a les valls. 
Les regnes són per controlar-los 
quan corre amunt i avall. 
Dels cavalls us he parlat 
i molt bé m’ho he passat! 
 

ESTEL 

Isona Velázquez, 2nB 
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LA PLATJA 

Fa uns dies vaig somiar a la platja. 
Us dic que és màgica. 
 
El sol em donava a la cara 
i vaig escoltar:  
tu pots estimar 
a tanta gent com vulguis,  
tu ets forta, arriscada 
i tens molts amics. 
 
Llavors l’aigua del mar  
em va tocar els peus, 
i vaig sentir una escalfor 
i un fred a la vegada. 
 
I em vaig despertar:  
estava en una barca  
que era verda, vermella i blava. 
 
Em vaig sorprendre. 
Vaig tenir por 
i felicitat a la vegada. 
 
Vaig tancar els ulls 
i vaig pensar en el somni, 
i de sobte es va fer realitat. 
Em vaig estranyar  
però vaig parpellejar  
i tornava a estar a la sorra. 
Després em vaig preguntar 
com havia arribat al mar. 
Em vaig relaxar 
I em vaig quedar allà,  
sense pensar en res.  
En tot.  
Al mar. 
 

MANUELA 

Martina Néspolo, 3rA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORNA AQUÍ 

Amor, sento amor. 
Amb tu vull  estar. 
Vine amb mi  
a la vora del mar. 
 
Vine aquí,  
no te’n vagis. 
Torna aquí  
al meu costat. 
Amb tu vull estar. 
Torna aquí,  
torna aquí. 
 
Anirem al port  
a la vora del mar, 
Però vine amb mi. 
No em deixis sola. 
 
Ja sé que vindràs, 
no te’n vagis. 
Si us plau, serem feliços. 
Torna aquí, torna aquí!!! 
 
Tres llàgrimes brillen. 
Amb tu vull estar. 
 
Tres orenetes enviaré 
amb un missatge secret. 
Tres cartes les hi donaré. 
 
Queda’t aquí!!! 
 

ROSA DE SANT JORDI 

Daria Murgea, 3rA 
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UN CONCERT DESASTRÓS 

Jo tenia un clarinet 
que li deien “Claribrut” 
i la guitarra era 
la “Patatera”! 
Juntament amb la flauta  
feien un grup  
que s’anomenava 
“Embut”. 

El violoncel  
perdut pel cel 
com un estel 
i també el violí 
que es deia “Filipí”,  
s’ajuntaven amb la viola 
i feien xerinola. 

PREPAREU-VOS!!! 

L’orquestra comença a sonar  
I una nena a plorar 
-On s’ha ficat al piano? 
-Ai aquest nano! 
El director s’ha posat malalt 
i el concert ha passat per alt. 
Quin concert més desastrós 
reclamen els diners, els espectadors 
A la sortia... Ai quina xerrada! 
Només se senten veus de la gentada!!! 
 

IMAGINACIÓ 

Clàudia López, 3rB 

 

 

QUINA ESTRELLA! 

He vist una estrella 
que llueix com un poema. 
És blanca i brillant, 
brillant com un diamant. 
És bonica i fina, 
és com una nina. 
On és? 
Ja no la veig! 
S’ha escapat? 
Que s’ha enfadat? 
Pobreta ella, 
es deu sentir vella, 
i s’acaba la seva meravella... 
No! Ja fa tornada, 
M’equivocava!  
ara ja estic contenta i animada! 
 

GINNY WEASLY 

Ona Prats, 3rB 

 

 

 

 

 

LA MEVA ÀVIA 

Si penso en les teves qualitats 
no m’arriben el dits... 
Si penso en la teva olor, 
m’esgarrifo d’emoció. 
Els teus ulls marrons, 
són molt bufons. 
Contes contes I poemes. 
Rius i balles, 
com les estrelles. 
Gràcies per estar aquí, 
gràcies per estar amb mi. 
Ets una àvia fantàstica, 
i t’agrada la informàtica. 
Una bona cuinera, 
i molt “rumbera”. 
Una àvia viva i alegre, 
com el pebre. 
Fas bromes i fas riure. 
Fas un somriure. 
Fas gràcia. 
Fas màgia... 
Em fas feliç la infància. 

 

COR 

Ana Inés Salazar, 4tA 
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LA IMATGE CURIOSA                                                                      

Tinc una imatge  
que me la miro amb coratge. 
Li trobo un gran significat: 
...és tant trist i complicat. 
Em transmet sentiments curiosos 
sobretot ràbia i tristesa  
també em parla de pobresa. 
Si parlem de refugiar fan pena països que 
ara hi ha: 
guerra, patiment, persones petites i 
grans, 
que estan esperant moments  
feliços, tranquils...  
Que potser mai apareixeran.  
Aquestes persones em fan patir 
ningú els farà riure,  
ningú els farà gaudir. 
És difícil ser feliç 
vivint en un mon així. 
És un paisatge brut  
que necessita ajut. 
Tothom té dret a jugar, 
a menjar, a passar-ho bé  
i a mostrar tot el que sent. 
Jo i Catalunya volem ajudar  
però Espanya no deixarà. 
 

SORT 

Lola Coma, 4tA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALSONS 

M’he despertat a mitja nit 
i d’esgarrifança he fet un crit. 
Encara està dins del meu cap 
tot el que  he somiat. 
Un dimoni escuat 
just al meu costat. 
Un pallasso malvat  
també l’he somiat!! 
Serà imaginació? 
O serà de debò? 
Uns lladres de la por 
volien obrir el baldó. 
Una serp verinosa  
em feia molta nosa. 
Serà imaginació? 
O serà de debò? 

GALL 

Marina Díaz-Salazar, 4tB 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISTÀNCIA NO ÉS 
OBLIT 

Mai vaig pensar 
que et pogués estimar tant. 
I encara que estem lluny, 
no deixo de pensar en tu. 
 
Els dies que ens veiem, 
per mi, és com veure un estel. 
Se m’il·luminen els ulls, 
per a mi no hi ha ningú com tu. 
 
La teva mare, tant de bo, 
canviés d’opinió 
i ens deixés estar juntes, 
com germanes que som. 
 

PIRATA 

Leyre Macías, 4tB 
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SÍRIA 

Oh, Síria, pobre país,  
què ha fet ell 
 per rebre aquest cop de martell. 
Tots aquests refugiats  
sembla que siguin castigats. 
 

I aquesta màfia porta un gran pes, que a 
tot Síria ha ofès.   
Sembla que els vulguin estafar, 
perquè no puguin menjar. 
 

Tots aquests exèrcits que trien lluitar,  
perden el seu temps 
fent mal a la gent. 
 

Tota la gent 
 que els va a salvar 
evidentment volen ajudar. 

 

USUFF 

Eliot Knox, 5èA 

 

 

 

ELS RÈPTILS 

El cocodril 
el depredador del riu Nil, 
si entres en el riu 
nyam, nyam ja no estàs viu. 
 

Després ve el llangardaix, 
corre, corre camí cap abaix 
és petit, de sang freda 
i verd com una bleda. 
 

Ara toca la tortuga, 
que és la més poruga 
és un vertebrat 
i fins als 200 anys ha arribat. 
 

Després de tot això 
ve el camaleó 
que es pot camuflar  
amb el color que trobi allà. 
 

I per finalitzar  
al drac de Komodo us vull presentar, 
té una saliva               
que si et toca fas figa. 

 
MATES 

Genís Canet, 5èB 

 

“ABUELITO” 

“Abuelito” no sé si em recordes  
però jo sí. 
 

Jo sé que estàs amb mi, 
estàs aquí. 
 

No te n’has anat, 
estàs al meu costat. 
 

Et trobo a faltar 
sempre al meu cap. 
 Allà estàs amb la teva mare, 
amb el teu pare i també amb els teus 
avantpassats? 
 

Vull que tornis a aquest món tan fosc, 
perquè es torni a fer de color. 
 

Què podem fer amb totes les teves 
coses? 
 

El més important és que et tinc al meu 
cap. 
 

“L’abuelita” 
la meva mare 
el meu pare 
el Bernat 
Jo tristos sense tu. 

 

DESIGUAL 

Olga Castillo, 5èA 

 

SOL AL PARC  

Estic sol al parc 
ningú vol jugar amb mi  
quan m’hi acosto tothom diu: 
-Fuig d’aquí! 
 

Estic sol al parc  
demano jugar a pilota 
m’aparten i diuen: 
-Fuig, tanoca!                                                                                                                
 

Estic sol al parc 
assegut al banc  
un nen xiuxiueja: 
-Et fem enveja? 
 

Estic sol al parc  
voldria marxa ja  
però diu el meu germà: 
-Encara vull jugar...!   
 

NEN MENJA LLIBRES 

Guiu Sansó, 5èB 
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GAIREBÉ JA TINC DOTZE 
ANYS 

Gairebé ja tinc dotze anys  
i tots diuen que sóc gran. 
 

M’agrada fer moltes coses  
estudiar, cantar, ballar; 
però tinc un munt de joguines  
i  no tinc temps de jugar. 
 

Tinc molts ninots ben vestits  
animals d’aquí i d’allà, 
però tots estan avorrits  
i no em deixen de mirar. 
 

Tinc un cotxe des de l’any  
i no el voldria deixar. 
També està el peluix gegant 
que sembla un os de veritat. 
 

Gairebé ja tinc dotze anys  
i tots diuen que sóc gran. 
 

El Trosset, el meu conill 
que em fa companyia al meu llit  
i una disfressa de bruixa 
que només m’hi cap la caputxa. 
 

Una gran pila de contes 
es veuen en un racó 
amb molts dibuixos a dintre 
i pleníssims d’emoció. 
 

La rateta, les bessones 
un que parla de petons 
aquell brillant de les fades 
i el de la Rínxols d’Or. 
 

Gairebé ja tinc dotze anys  
i tots diuen que sóc gran. 
 

Castells per muntar amb torres 
princeses i cavallers 
i una corona que em poso 
per fer el meu públic content. 
 

A tots plegats me’ls estimo 
són molts anys al meu costat, 
he jugat hores i hores 
i ara alguns hauré de deixar. 
 

Gairebé ja tinc dotze anys  
i tots diuen que sóc gran. 

 

EMMASCARADA 

Carlota Martínez, 6èA 

 

 

 

 

 

DECISIONS 

- Mama, vull un falcó 
   que sigui negre com el carbó. 
- Ah no!!! et mossegarà 
   i després et destrossarà. 
- D’acord! he canviat d’idea: 
   Vull una gasela. 
- No, massa ràpid correrà 
   i se t’escaparà. 
- Uf! Pensaré una altra mascota 
   que sigui blanca... com una oca? 
- Ui no! Que crida massa! 
   i s’anirà cap a la bassa. 
- Doncs vull un elefant! 
   No!!! Es farà molt gran! 
- Hmm...Vull un lloro! 
- Ai mira!! No està malament. 
   Tot i que tots acaben  
   perdent el coneixement. 
- Ai! Que m’ho poses difícil! 
- Ets tu qui vols l’animal,  
   què vols que et digui? 
- D’acord, m’ho he pensat: 
  Vull un gat! 
  

DANCE FOREVER 

Uma Capellari, 6èA 
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EL MÓN DE ROALD DAHL 

Les històries de Roald Dahl 
et deixen el cap com un timbal. 
Plenes de bruixes, gegants  
i d’històries extravagants. 
Pocions, oracions, 
cançons i malediccions. 
També poders extraordinaris 
de bruixots estrafolaris. 
Els Culdolla per menjar  
tenen ocells a l’entrepà. 
Sempre tan bruts i descuidats  
amb els cabells ben enredats. 
Si trobes un bitllet daurat,  
aniràs a la fàbrica de la felicitat. 
De xocolata t’atiparàs 
i en un ascensor de cristall marxaràs. 
La Matilda i la seva ment 
t’atraparan de valent. 
La guineu sota terra  
a tres senyors fa la guerra. 
Si les bruixes venen cap aquí, 
vigila que no et converteixin en ratolí. 
L’àvia d’en Jordi es beu la medicina 
i de cop es torna molt alta i molt prima. 
Si et beus el refresc del gegant, 
d’un pet sortiràs volant. 
- Ajuda, ajuda ens volen ofegar! 
Un préssec gegant m’acaba d’aixafar! 
Llegeix Roald Dahl  
i descobriràs un món molt especial.  
 

MAFALDA 

Maria Boltaina, 6èB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGÚ 

Algú.  
Algú que fa que em brollin llàgrimes 
desesperades. 
Algú que també pot fer-me somriure a la 
vegada. 
Algú. 
Algú que és un àngel caigut del cel,  
que té ànima de dimoni. 
El seu somriure podria il·luminar la ciutat 
sencera, 
podria canviar el món, 
podria fer-me feliç. 
Algú. 
Algú que no vol entendre qui sóc. 
Algú. 
Algú que em fa sentir ningú. 

 
T.S.1989 

Núria Sala, 6èB 

 

ÉREM 

Res no hi era, 
jo tampoc. 
El camp de roselles, 
nosaltres estirats. 
  
L’herba verda, 
els grans de blat. 
La mort lluny, 
la vida a prop. 
  
Desitjàvem molt, 
lluny el pensament. 
I molta felicitat, 
sempre enamorats. 
  
De la terra 
i de la llar. 
Del demà 
i del passat. 
De l’avui 
i de l’ara. 
De la vida 
i de la llibertat. 
  
Junts sempre, 
separats mai. 
Tot ens uniria 
si fóssim reals. 
 

QUÈ DEIEN 

Olau Vinyals, 1r d’ESO A 
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ET FICARÀS EN GRAN 
CONTESA 

Estimada amiga mort, 
arribares per sorpresa 
i als meus avis t’endugueres, 
sense cap delicadesa. 
  
Acompanya’ls a món millor, 
on no hi hagi cap tristesa, 
un paisatge amb gran bellor. 
fora de falsa grandesa. 
  
Ets la por de grans persones, 
i amb nosaltres et distreus, 
com si fóssim papallones, 
del trajecte tu ens treus. 
  
A la vida duus silenci, 
I no ens deixes ni dir adéu, 
lluny del món tu ens trasllades, 
sense poder tornar-hi a peu. 
  
El que sí que no t’emportes, 
són records i benaurança, 
contra amor no hi ha remei, 
ja que hi ha gran esperança. 
  
És hora de canviar coses. 
Prou de prendre innocents, 
i emportar-te’ls en grans bosses; 
de camí, l’oblidament. 
  
Si no fas el que et demano 
i amb una gran delicadesa, 
ja veuràs com xino-xano, 
et ficaràs en gran contesa. 
 

OMINONA 

Víctor Rodríguez, 2n d’ESO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITA, MOLT PETITA 

Petita, molt petita, ella es sentia, 
plorava quan pensava que no l’escoltaria, 
segura enlloc ja no es sentia, 
molta por, sempre, en tenia. 
 
Havia pensat que ell sempre la estimaria, 
havia somiat que ell sempre la cuidaria, 
havia esperat que ell flors sempre li 
regalaria, 
mai havia imaginat, que ell un dia li 
pegaria. 
 
Després, ell sempre una disculpa tindria. 
No sap què li passa, ell mai ho faria, 
és la feina, són els problemes que ell 
tenia, 
sap que ella sempre el perdonaria. 
 
I ella mai parlaria, sempre callaria 
i així, ningú mai ho sabria 
que ella amb por sempre vivia. 
I tremolava pensant que a la nit tornaria. 
  
i si deia alguna cosa, ho empitjoraria 
i la bufetada més forta seria. 
Els blaus sota la roba amagaria 
i la seva vida poc a poc s’enfosquia. 
  
Havia de ser forta, ho  sabia. 
Havia de ser valenta, ho sabia. 
Havia de ser una dona, ho sabia. 
Havia de ser una persona, això era el que 
volia. 
 
Avui ho sabia, demà ho faria 
que al matí, ella fugiria 
estava segura, no sabia on aniria 
però ajuda, buscaria. 
  

CR 

Carla Rubio, 2n d’ESO A  
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NO EM RENDIRÉ 

Veig la meva vida acabar 
veig que el temps es para. 
Recordo temps passats 
amb una llàgrima a la cara. 
Recordo aquells instants 
de quan érem petits, 
ens pensàvem que la vida 
era un somni molt bonic. 
Però no es així, 
la vida s’ha d’aprofitar, 
perquè qualsevol dia 
pot decidir de marxar. 
I així ho va fer, 
un quinze de febrer. 
Em trobava malament 
em feia mal el cap. 
Era com un boxejador, 
després de perdre un combat. 
A  l’hospital me’n vaig anar 
i jo tenia el neguit, 
que podia passar el pitjor, 
aquell divendres a la nit. 
Els metges no van tardar, 
era nit i tot era fosc 
i jo em sentia, 
 com perdut en un bosc. 
En van dir que era càncer, 
el meu cor es va parar, 
jo sentia que la vida, 
se’m començava a acabar. 
Llavors un pensament vaig tenir: 
Millor morir ara que patir. 
 

PSEUDÒNIM 

Adrián Chacín, 2n d’ESO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIDAR 

 Oblidar el so de la pluja, 
serena i dolça, 
desolada i afligida. 
  
Oblidar el sol al matí, 
tímid i insegur, 
sincer i despert. 
  
Oblidar l’inici del llibre, 
gastat i llegit, 
concedit i abandonat. 
  
Oblidar el pas del temps, 
escrit i confiat, 
valent i arraulit, 
  
Oblidar algú estimat, 
preocupat i dolgut, 
capficat i abatut. 
  
Oblidar-se d’oblidar 
i recordar… 
que l’oblit no es pot dominar. 
 

TARD 

Cristina Sala,  4t d’ESO A 
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SILENCI 

Silenci. Només queda silenci. 
Després de tot, què queda si no és el 
silenci? 
Després de la vida, després de la guerra, 
després del genocidi, després de l’amor, 
després de l’imperi, després del foc. 
Silenci. 
  
Què queda després de tot si no és 
silenci? 
  
Però quants silencis! 
Són tots diferents, tots tenen una 
història, 
un inici, un final, i mereixen ser escoltats, 
perquè ells guarden l’últim centímetre 
d’aquella persona estimada que ja no 
respira. 
Del primer alè d’un nadó, 
de l’últim petó de dos enamorats, 
d’aquella primer mirada, 
d’aquella mare que plora pel seu fill mort, 
d’aquells nens que juguen, feliços, 
sense conèixer encara res més que 
l’amistat, 
I d’aquells somnis que mai es van fer 
realitat. 
  
Després de tot, què queda si no és 
silenci? 
  
La perfecció d’aquest se'ns escapa. 
És pura, és neutra, és desconeguda, 
però és necessària ja que sense silenci, 
no hi hauria simfonia. 
Sense silenci, no hi hauria plor. 
Sense silenci, ningú podria dir t’estimo. 
Sense silenci, no hi hauria res. 
  
Per tant escolta’l, 
ell t’anuncia l’inici de tot. 
Quan tot se’n va, ell es queda. 
Quan tot cau, ell s’eleva. 
Tot acaba sent silenci. Per tant, 
escolta’l. Ell t’ho dirà tot. 
El sents? 
  

AITOR MENTA 

Pablo Morales, 4t d’ESO A 

 

 

 

 

AJUDA 

Ja venen, 
amb mans buides 
i esperança ofegada, 
cap a un destí 
pitjor que procedència. 
  
Ja venen, 
fràgils persones 
de cor dividit, 
vives sense vida, 
refugiades sense refugi. 
  
Oh, Europa somniada 
portadora d’engany, 
portadora de mentida, 
ho has aconseguit. 
Ja no venen. 
  

XIPIRIFLÀUTIC 

Abel Antón, 4t d’ESO B 

 

 

LA CLAU 

Desterraré el joc inútil de viure 
senzillament perquè no l’entenc. 
Capgiraré el món absurd, lentament. 
Esborraré els colors que em cremen, 
els paisatges desolats per la por, 
per l’agonia diària i constant, 
inventaré la paraula clau de la imatge 
pura, 
i el seu perfil emboirat tornarà llum, 
i sols em restarà observar amb calma 
com les hores mortes retornen 
tremoloses 
i porugues a la platja rosada 
on vaig plorar el darrer cop per tu. 
  

CLAU 

Xia Turtós, 4t d’ESO B 
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ALÈ DE GLAÇ 

Immers en boires de tristor 
tinc l’ànima negra. 
Foradada de dolor. 
Res que em permeti continuar, 
paralitzat sense armes per lluitar. 
  
Una sanguinària batalla m’espera, 
la impotència m’alerta. 
La tristesa mossega el meu cor 
ferint records a cada dentada. 
  
Fugen les estones felices, 
s’esvaeixen com el fum silenciós. 
S’amaguen furtives 
i criden lluny paraules sordes. 
  
Colpit em pregunto: 
què he fet per perdre’t? 
 
I tu no respons 
només respiro el teu 
alè de glaç...amor. 
 

PLATA O PLOMO 

Pau Galgo, 1r BATX 

 

MARE  

Mare, si pogués, 
t’explicaria somnis antics. 
Somnis de carícies que desitjo, 
petons furtius d’amistat. 
 
Mare, si en sabés, 
voldria explicar-te 
com neix un somni 
i el segueixes. 
 
Si el temps hagués jugat 
amb daus a favor meu, 
et portaria a llocs que imagino, 
perfectes i suaus, 
on el dolor no existeix 
 
i només brilla l’ànima suau 
sobre espais nets. 
 
Mare, si pogués, 
t’explicaria somnis antics, 
de somriures plens de saber, 
perdó fugit. 
 
I, potser, mare, potser així 
tornaria a ser jo, 
somriure del nen que vaig ser. 
 

TIRANT 

Jordi Prim, 1r BATX 
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prosa 
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L’ELEFANT QUE VA VIATJAR A LLAMILÀNDIA 

Feia un dia preciós i l’elefant Bràmul, que vivia en el circ Z1, va pensar que volia viatjar a 
algun país, perquè sempre es volia escapar per veure món, però no sabia on anar. 

Tenia en un paper una llista gegantina dels llocs on ja havia anat com per exemple: 
Caralàndia, Viatgelàndia, Perrucalanda i molts més. 

Llavors va decidir on volia anar: a Llamilàndia. 

Va agafar el seu equipatge i va anar corrent a l’aeroport. 

Com que ocupava molt va haver de pagar dos bitllets d’avió. 

L’avió es va enlairar cap a Llamilàndia i quan estava a punt d’aterrar, l’elefant Bràmul es 
va començar a trobar malament, es feia cada cop més i més gran, i es va convertir en una 
llaminadura gegantina !!! 

Va baixar de l’avió i va anar al metge, que el va curar i sense voler el va convertir en un 
caramel gegant, però li va demanar disculpes i el va tornar al seu estat normal, és a dir en 
l’elefant Bràmul. 

Després de tota aquesta aventura, l’elefant Bràmul va tornar al seu circ Z1, va estar allà 
un temps i després va viure moltes més aventures. 

Era un elefant molt aventurer!! 

RAIG 

Elan Dubois, 2nA 
 

EL GOS PAU I LES SABATES 

Hi havia una vegada un gos que es deia Pau que portava sabates. Un dia es va 
entrebancar amb els cordons i va pensar: no em sé cordar!! L’altra vegada que se’m van 
descordar les sabates em va ajudar a cordar-me el meu amic Toni. En Pau va pensar: què 
faré??? 

Tinc una idea, va pensar en Pau, aniré a casa d’en Toni, però casa seva és molt lluny… 
però jo ho aconseguiré. 

En Pau va començar el camí per anar a casa del seu amic Toni, però havia de travessar la 
selva . Ho va fer i quan per fi va arribar a casa del seu amic, en Toni, aquest tenia el braç 
trencat. 

I ara, com ho podrien fer? Doncs en Toni li va ensenyar a cordar-se les sabates sol, li va 
donar les instruccions. 

I va ser així com el gos Pau va aprendre a cordar-se les sabates. 

I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat. 

MAR 

Roc Beltran, 2nA 

VISITA SORPRESA 

Em dic Joan i tinc 9 anys. 

Fa temps em vaig trobar un barret de copa davant de casa meva i me’l vaig emportar a la 
meva habitació. Feia tres mesos que el tenia i com que no sabia que fer-ne, vaig decidir 
vendre’l. 

Un bon dia, quan tornava de l’escola vaig pujar esgotat al meu llit ràpidament, abans 
d’hora i… vaig trobar el barret amb mans i peus que m’estava fent els deures! Era el meu 
barret de copa! 

Tan bon punt em va veure va tornar a amagar les cames i els braços. No el vaig poder 
veure molt bé però em vaig fixar en un detall, tenia un aspecte simpàtic i això em va 
animar a cridar-lo. 

- Com et dius? 
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Ell va sortir avergonyit: 

Em dic Nan dels Crisalls, també em diuen Donny. 

Vam continuar xerrant cada vegada més contents. 

- Em dedico a ajudar als humans, sóc molt discret... Però avui... M’has descobert, 
Joan! 

Em vaig quedar bocabadat! Sabia el meu nom 

- Com saps el meu nom? 

- Els nans som màgics! 

De cop i volta es va sentir un xivarri… 

- Aaaah! Alerta! Humaans!- crida un altre nan. 

Havia entrat un altre barret d’on en sortia un altre nan. 

No et preocupis, Pepu, és amic meu! 

Però... Però... No eres antihumans? 

No, no, he canviat! 

Podem parlar sols,- va dir en Pepu. 

En Donny i el Pepu es van posar sota el llit del nen. 

Allà van estar parlant una estona i quan van sortir em van dir que farien una reunió de 
nans per discutir-ho entre tots i decidir què farien a partir d’aquell dia. 

Va fer un xiulet molt agut i fort i van aparèixer el rei Nan i una colla de nans cridaners. 

El Rei va preguntar el motiu d’aquella reunió i li van explicar. Van estar parlant molta 
estona i finalment van decidir que ajudarien públicament a tots els humans perquè ja 
estaven cansats d’amagar-se. 

A partir d’aquell dia només sento… 

- T’ajudo? 

Conte contat aquest conte s’ha acabat! 

MELO 

Neus Ortolà, 2nB 

LA BRUIXA I EL GATET 

Vet aquí una vegada una bruixa que es trobava molt sola. Per arreglar-ho va decidir crear 
amb les pocions un gat. 

Ho va provar moltes vegades però no li va sortir. Després de molts intents li va sortir un 
ull, amb la següent poció li va sortir una orella amb sis potes i dos caps. Amb un altre 
encanteri li va sortir la baba d’un cargol i al final li va sortir un monstre. Llavors va pensar, 
mai aconseguiré un simple gat! Així que ho va deixar córrer i va anar a mirar la televisió. 
Va veure un anunci d’una botiga de gats. 

- És clar! - Va dir la bruixa. Aniré a comprar un gat. 

Va anar al carrer que havien dit: Via Favència 202. Va anar a la botiga i va veure un gat 
negre. Va preguntar quant valia i li van dir que costava deu euros amb cinquanta cèntims. 
Li va donar un bitllet de 10 euros i una moneda de 50 cèntims i se’l va endur. 

Un cop a casa aquell gatet li va portar molts mals de cap! Un dia va ensopegar amb ell i 
va caure, un altre dia es va posar dins l’olla on anava a fer el sopar i va estar a punt de 
cremar-lo i cosa que li agradava amb les potetes l’anava empenyent fins que queia. 
N’havia trencat de coses! Finalment la bruixa va parlar amb un expert i va seguir els seus 
consells. Des de llavors i després de molts dies de pràctica va aconseguir que tot anés 
millor. Com havia hagut d’anar moltes vegades a l’entrenador de gats, a la sala d’espera 
hi va fer més amics. 

Qui ho hagués dit que aquell gat tant desastrós li portaria tanta companyia! 

GUEPARD 

Alma López, 2nB 



Jocs Florals 2017 /  IEA Oriol Martorell 

23 
 

UN PINTOR MAGNÍFIC I LA SEVA TÈCNICA SECRETA 

Hi havia una vegada a França una pintora i dibuixant que pintava molt bé. Tothom anava 
a comprar quadres d’aquells tant meravellosos que feia ella, la Marta, la dibuixant. Ella 
era superior a tots els pintors de França. Era tan bona pintora que la meitat, o una mica 
més de tota França, havia comprat un dels seus meravellosos quadres.  

Un dia la Marta no va veure en el seu cap quin quadre fer i... de sobte, va aparèixer un 
pintor sense pinzell que venia d’Amèrica. La Marta es va estranyar molt. Ella li va dir al 
pintor:  

- Qui ets, i per què no tens pinzell? 

Ell la va interrompre: 

- Sóc el pintor Cimber. En Cimber immediatament va dir a la Marta:  

- Expressa el teus sentiments i pinta amb els moviments.  

Ella ho va provar i va fer un quadre tan bonic, que aquell mateix dia un músic va fer una 
cançó d’aquell quadre. 

Va ser la primera pintora que va fer un quadre com aquell. 

Van decidir que explicarien la tècnica del pintor Cimber. El pintor li va dir a la Marta: 

- Només podràs dir la tècnica si no dius el meu nom. 

I així va ser com van explicar a tots els pintors de França la tècnica del pintor que va 
quedar sense nom. 

YUCAS 

Gala García-Tuñon, 3rA 

 

 

 

LES BOTES VIATGERES 

- Me’n vull anar! -va dir la Croqui. 

- I jo! És molt avorrit estar aquí -va afegir la Cranqui. 

- Tota l’estona quietes. 

- El senyor Pian no ens fa servir... 

- És molt avorrit.- va comentar la Croqui. 

- Tinc una idea: ens podem escapar... 

- Amb l’ajuda del Groixi!- va cridar la Croqui. 

Per descomptat, a les botes els agradava viatjar i tenien bones idees. En Groixi era el seu 
amic, el pany de la porta. I el senyor Pian era el seu amo.  

Mentrestant, les botes havien anat a avisar al Groixi. Ell va dir que d’acord, que les 
ajudaria, i a canvi l’anirien a veure un cop a la setmana. Les botes van estar-hi d’acord, 
llavors van començar a planejar com sortirien... 

Al final, va arribar el dia de marxar i van posar el pla en marxa. Primer arribaria de la 
feina el senyor Pian. S’estiraria al sofà, després en Groixi obriria la porta, marxarien i 
prou! 

Tot va anar con una seda i quan van arribar a un jardí, s’hi van instal·lar! 

I vet aquí unes botes que volien viatjar, aquest conte s’ha acabat. 

ARRÒS I MAIONESA 
Helena Torner, 3rA  
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EL CIRC 

- Dames i cavallers, gràcies per venir a l’actuació! -va dir el presentador– Ara vindrà 
l’elefant!!!  

Quan l’elefant va sortir tothom aplaudia. L’elefant va actuar tal com ho havien preparat, 
fins… Que va caure! L’elefant es va retirar, amb tots els picarols que duia als peus i les 
mantes de colors... 

- Perdoneu per l’accident! - va cridar el presentador- Seguirem amb el Mag! 

El mag va fer el seu encanteri però… no li va sortir un conill... li va sortir un gripau!!!  

El mag ja se n’havia anat quan el presentador va dir: 

- Ho sentim molt... avui no és el nostre dia! –deia- Ara sortirà la ballarina!  

Ningú aplaudia, la ballarina va sortir, ho feia bé però se li escapà una sabatilla volant al 
cap d’una senyora!!! La senyora al mateix temps que es treia la sabatilla del cap, va 
cridar: 

- Ja n’hi ha prou! Estic farta! Me’n vaig! 

Tothom la va imitar. El presentador dissimulant va dir: 

- Cap aplaudiment?- amb un somriure extraordinàriament mentider. 

Ningú no li va fer cas, van obrir la porta, i pum! De cop no hi havia ningú. 

El presentador va entrar a la caravana i els actors van preguntar:  

- Algú? 

 Ell va dir  fluixet: 

- No...- i amb el cap abaixat seguia dient- Jo ho he intentat però  res...  

 Llavors la ballarina va dir: 

- I ara, què farem?  

Hi va haver un moment de silenci , fins que l’elefant va fer:  

- Tuuruuuuuuu! (Això vol dir: No sé, podríem retirar-nos... ) 

- I anar a un altre país?- va dir el mag. 

- No, no home! - va dir el presentador. 

 Llavors la ballarina va dir: 

- Hauríem de preparar un nou espectacle!!!  

- Vols dir?- va dir el presentador 

- Sí, estic segura de que funcionarà!- deia la ballarina 

El mag mirava a tots dos i de sobte va exclamar: 

- Ho farem a la nit! 

Llavors la ballarina va dir: 

- Sí! I amb focs artificials! 

A la nit van començar a actuar. No hi havia ningú... Fins que un nen va veure els focs 
artificials i li va demanar a la seva mare d’anar-hi, i hi van anar! Cada cop hi havia més, i 
més, i més gent, van fer l’espectacle tranquil•lament i va ser un èxit! Tothom tenia una 
bona notícia i una dolenta... la bona era que l’espectacle era molt divertit i la dolenta era 
que... ja s’havia acabat! Tots estaven molt contents per l’èxit! 

NÀDIA 

Daniela Kaltenbruner, 3rB 
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LES PATATES XIPS I L’AVI 

Hi havia una vegada una patata contenta que anava xiulant pel carrer mirant al cel, fins 
que va xocar amb una altra patata que anava cantant una cançó de pena i mirant a terra. 

La patata contenta i somrient, va veure a l’altra patata trista i molt preocupada i  li va 
preguntar: 

- Què et passa?  

- És que el meu avi està molt malalt, ja té 100 anys...- va dir la patata trista. 

- Per què no estàs allà, amb ell? 

- Perquè em dóna molta tristesa i quan el veig dormir em dóna la sensació que  no 
es despertarà... 

La patata contenta, va tenir una idea, sabia com ajudar a la patata trista! 

El pla era el següent: 

- Quan vagis, el distrauràs dient-li les coses que heu fet junts. Per exemple: quan 
vau anar a la platja, o quan vau anar a la muntanya, o altres aventures que hàgiu 
viscut junts... 

A la seva nova amiga li va semblar una molt bona idea. Li va donar les gràcies i se’n va 
anar volant cap a casa de l’avi.  El va trobar al sofà dormint. Va començar a explicar-li 
quan havien anat de viatge. L’avi  va somriure i en sentir-la  va començar a despertar-se i 
a recordar aquell dia. Es va sentir content de tenir una néta tant eixerida.  

La patata trista va pensar: 

- Sort que he xocat amb aquella patata contenta! 

Li va marxar aquella por de que l’avi no es despertés. I a partir d’aquell dia, cada vegada 
que l’anava a veure li explicava una aventura diferent de les que havien viscut junts. 

LOVE 

Amàlia Aragón, 3rB 

 

DE L’INREVÉS 

On era? Què feia tot cap per avall? Per què tenia els llums al terra? 

Si voleu us explico el principi de la història. 

Em dic Pau. Tinc 8 anys. El meu germà gran es diu Biel. 

Era dissabte per la tarda. Estava llegint un llibre d’aventures (que m’agraden molt!), quan 
la Joana -la meva mare-  em va cridar per anar a sopar. 

- Pau, a sopar! 

- Mare, estic llegint un llibre interessant! 

- Has de venir a sopar. 

- D’acord 

Per sopar hi havia bledes. Quan ho vaig veure encara em van agafar menys ganes de 
sopar. En Biel em va dir que m’ho mengés ràpid i jo li vaig dir que no,  i va començar una 
baralla. 

La Joana ens va fer callar i vaig continuar menjant. 

Després de dinar el sopar fastigós, vam anar al llit. La Joana estava enfadada per la 
baralla de les bledes. Vaig trigar molt en adormir-me. Semblava que per dins estava molt 
inquiet. Finalment... Em vaig adormir.  

Quan em vaig despertar pel matí, em va passar una cosa extraordinàriament 
desconeguda. 
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La Joana, quan ja ens va haver deixat al llit, ja estava pensant quines coses estaríem fent. 
Pensava que al Biel li  passaria el mateix quan preparés tomàquets per menjar, que no li 
agraden gens. 

Per altra banda, jo estava al llit i quan em vaig despertar vaig caure del llit. Però el més 
sorprenent de tot va ser que vaig caure cap avall, com si estigués dormint al sostre. Quan 
em vaig acabar de despertar em vaig adonar que el llit estava al sostre... o sigui, que 
s’havia donat la volta! Després, em vaig adonar que no només era el llit... era tota la 
casa! No m’ho creia! Pensava que veia visions, però vaig començar a caminar, i va ser 
quan em vaig adonar que era real. Per uns minuts vaig estar donant voltes per la casa 
com si  fos una baldufa per veure com era del revés. Quan vaig entrar a la meva habitació 
per desena vegada, em vaig adonar que no havia rumiat que passaria el pitjor. 

El pitjor era que també hi eren a casa la Joana i el Biel. I llavors vaig pensar que si la 
Joana s’adonava que estava al sostre em diria que baixés però jo no podia... Total, que hi 
hauria massa soroll a casa i podíem despertar al Biel, que encara ho complicaria més... 

Així que vaig decidir que la Joana no em veiés.   

Quan vaig acabar de fer el discurs mental, vaig sentir que la Joana deia les paraules 
maleïdes: 

- Pau, a esmorzar! 

Ha dit la frase. Però vaig tenir una idea: faria veure que encara dormia. Però quan vaig 
anar al llit em vaig quedar garratibat: era al sostre! Així que la única cosa que vaig poder 
fer va ser tancar la porta. Em va costar una mica perquè tenia el pany molt alt. Crec que li 
vaig enganyar (en certa manera) perquè va callar immediatament com si hagués vist un 
monstre a la porta. Uns segons després li vaig sentir dir. 

- Caram, sembla que el Pau té més son com els dilluns! 

Pla 1: complert . ja m’havia tret la maleïda Joana de sobre. Pla 2: incomplert. Faltava el 
Biel. Quan el vaig sentir em va venir un calfred que em corria pel cos. Quan va obrir la 
porta, instintivament vaig fer un bot cap enrere. Em pensava que estaria a la meva 
alçada, però, estava al sostre! Per sort, em vaig esmunyir per la porta a temps. 

Va haver-hi una baralla molt caòtica. Per sort, la Joana havia sortit a fer la passejada dels 
diumenges i estava fora de casa. Com jo era al sostre i el Biel al terra, ho va tenir més 
difícil. Però en un moment em va empresonar a una habitació petita. Jo ja pensava que ho 
tenia tot perdut, però va passar una cosa inesperada. 

Em vaig espantar. Un soroll estrident omplia el meu cap. Jo pensava que seria una altra 
font de problemes. 

De cop i volta, em vaig adonar que era al llit. Uns segons després, em vaig adonar que 
aquell soroll el provocava el despertador. O sigui, que tot això era un somni, un malson. I 
vaig sortir del llit més content que un gínjol. 

Li vaig comentar a la Joana el maleït somni. La Joana es va afanyar a preparar l’esmorzar. 
Quan estava menjant, li vaig donar el mateix discurs al Biel. I així va començar un dia 
normal. Jo no pensava que fos així de fàcil, però després de rumiar-ho, vaig arribar a la 
conclusió que era impossible que passés de veritat. 

Així que durant tot el dia vaig estar tranquil. 

A mi sovint em passen aventures d’aquestes. Quan les estic vivint no m’agrada, però 
després sí. Si voleu un altra dia us explico una aventura que em va passar el dijous per la 
tarda. Fins una altra aventura!! 

 
LLIBRES 

Lucas Saakyan, 4tA 
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EL PASSADÍS SECRET 

Era de nit quan de sobte el meu gos va començar a lladrar molt ferotgement. El Pau, el 
meu germà, i jo, la Rita, ens vam despertar alarmats. En Tom només lladrava per la nit 
quan hi havia algú, el teníem ben ensenyat. 

En Pau fent-se el valent em va dir: 

Rita vaig un moment al jardí- i afegí amb un somriure burleta mig preocupat: 

- M’emporto el Tom- tot i que sabia que la seva germana era una caguetes a la 
foscor. 

La Rita al final insistint molt va anar amb el seu germà. Van baixar, no hi havia res. Hi 
havia lluna plena per tant la lluna ho il·luminava tot. Per un moment la lluna es va amagar 
darrere d’un núvol. Van sentir un soroll. Quan la lluna va sortir un altre cop no van veure 
res però en Tom lladrà molt ferotgement. I en Pau digué: 

- Vine Tom no ens despertis per ratolins-  

I van marxar tots tres un altre cop a la seva habitació. Al dia següent del dia en qüestió 
anaren a esmorzar. Es van quedar parats quan van veure que el calaix del pany havia 
estat obert. I el problema més gran era que allà era on guardaven tots els diners! 

Estaven tan preocupats, que se’ls va treure tota la gana. La Rita i en Pau estaven muts. 
Només la Rita va parlar intentant que la conversa fos animada. El Pau no s’animà i la Rita 
es rendí. L’ultima frase que va dir va ser: 

- El Tom tenia raó quan va lladrar per la nit tan ferotgement -va dir. 

Al final parlant van arribar a la conclusió de que investigarien al jardí si hi havia algun 
rastre. L’única cosa que van trobar va ser una cartera, la van obrir i per casualitat van 
trobar el carnet del tiet bromista, el tiet Jeroni! 

La Rita esclatar a plors, s’estimava molt el seu tiet! 

I el seu germà li va dir: 

- No tinc cap dubte en que ha estat el tiet, però per què ho haurà fet? 

- No tinc la més petita idea Pau- digué la Rita- però estic segura de que el tiet no ha 
sigut. 

I el Pau li va dir procurant que la seva veu fos tranquil·la: 

- No t’amoïnis Rita podem anar a casa del tiet, sabem la seva adreça . 

Van anar-hi i hi van entrar. No hi havia ningú a la casa, era deserta. Van mirar per tots els 
llocs però no van trobar ningú. Per primera vegada van tenir por de la casa del tiet. Ells no 
creien de veritat que el seu tiet fos capaç de fer això, però...I si era ell el lladre?. Van anar 
per tota la casa, fins i tot a les golfes. El Pau la Rita i el Tom es van rendir. Havien buscat 
tot el matí! 

Van parlar molta estona i al final van arribar a la conclusió de que anirien un altre cop a 
l’endemà, a veure si estaven més animats. No van dormir en tota la nit pensant i pensant. 
Al dia següent es van despertar molt aviat per anar a casa del seu tiet. Quan van arribar a 
la casa del seu tiet, eren les vuit. Es van estranyar molt quan van veure el reixat tancat de 
la casa. Qui ho hauria fet? Es van preguntar. Hauria sigut el tiet Jeroni? Mil preguntes 
acudien a la seva ment. Sort que el reixat no estava tancat amb clau! Van entrar un altre 
cop a la casa del tiet. Al jardí van veure petjades.  

- Rita -digué en Pau- una de grossa està passant aquí! 

- Pau -va dir la Rita- creus que hem d’avisar la policia? 

- No, no vull. -Va dir en Pau fent-se el “xulet”- Vull sortir jo solet al diari.  

Al final van decidir entrar a la casa. Van buscar per tota la casa, i mentre estaven a les 
golfes van veure una palanca molt ben amagada. Els tres (inclòs el Tom) estaven molt 
excitats. La van moure i es va obrir una rajola del terra. Va aparèixer un passadís secret 
que baixava per unes escales. Van baixar-hi. Eren quasi les nou del matí .Van trobar el 
tiet lligat com una llonganissa roncant com un tronc. El van despertar i... 

Quants petons i abraçades es van donar! Tots estaven contents i feliços. 
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Al cap d’un moment, la Rita va dir: 

- Però com és que estàs aquí? 

I el seu tiet va contestar: 

- Estava passejant-me pel jardí quan el meu germà (el vostre tiet) em va posar en 
un sac i em va dur aquí- I el Pau li va preguntar-li- I on és ara?-Ostres m'he 
oblidat de dir-vos que ara està fugint perquè us ha vist!-digué el tiet. 

- Això serà treball del Tom- va dir la Rita- Vinga Tom atrapa’l, atrapa’l! 

El gos va comprendre-la i va sortir del passadís, va anar a fora , va creuar tota la casa i va 
sortir al carrer; va reconèixer el tiet seriós (que era així com li deien el Pau i la Rita). Li va 
mossegar el turmell i li obligà a girar-se i anar cap a la casa. A la casa del tiet Jeroni el 
van interrogar i ell va respondre- Aquí en aquesta casa hi ha un tresor amagat, està en 
aquest passadís secret, has de moure la palanca de la dreta ,s’obrirà el terra i hi veureu 
unes escales que baixaran al tresor. I així ho van fer. I la sorpresa que van tenir! 

Un enorme cofre ple de diamants i diners els esperava! 

I el tiet bromista, digué: 

- Podem donar aquests diners als pobres. 

Tothom va estar d’acord. I per descomptat el tiet seriós(que es deia Gerard) va donar els 
diners al Pau i la Rita. Aleshores , el Pau li va preguntar al tiet seriós: -Per què has fet 
totes aquestes coses?- I el tiet seriós va contestar- Ho he fet perquè volia ser ric i tenir el 
tresor per a mi. 

I la Rita li va preguntar: 

- I per què ens vam trobar la cartera del tiet bromista al jardí ?. 

I el tiet Gerard va contestar:  

- Ho vaig fer perquè penséssiu que havia sigut ell- I es posà vermell com un 
tomàquet de la vergonya. Ho van solucionar tot i no van trucar a la policia. 

Però li van posar un càstig: Havia d’anar cada dia a casa del tiet Jeroni a netejar tota la 
casa.  

CANDELA 

Sunna Loossens, 4tA 
 
EL MISTERI DEL CORB 

Una lluna gran il·luminava l’habitació d’en Max, però de sobte es va sentir un soroll 
estrany. En Max, de tant valent que era, va anar a investigar-ho, però no va veure res i 
se’n tornà a la seva habitació.  

L’endemà al matí, en Max no trobava els seus pares per enlloc!!  

Però va pensar: calma’t, Max, només hauran sortit a prendre alguna cosa. Però es va 
quedar tant de temps sol que, al final, va decidir anar a cercar-los. Va buscar en els 
restaurants, a l’estació de tren, a la floristeria, al mercat, etc. Bé, com que no els va 
trobar se’n va anar al bosc, va caminar dia i nit però tampoc no va trobar els seus pares. 

Fins que es va aturar i va dir, amb aire cansat:  

- Tornaré a casa, potser els meus pares ja estaran allà.  

Quan va arribar a casa, no hi havia ningú i en Max se sentia molt trist. Se’n va anar al llit, 
va intentar dormir, però li va costar tant adormir-se que va decidir anar a la policia, 
encara que fos massa tard.  

Quan en Max va arribar a la policia, va fer un sospir i els hi va explicar tot, però cap dels 
policies no se’l va creure.  

Així que, mig enfadat, se’n va anar al bosc sense saber què feia, es va estirar i va quedar 
adormit. Quan es va despertar ja no sabia com sortir-ne!! 

Es va posar de genolls a terra, es va omplir de llàgrimes i va començar a pensar en els 
moments feliços que havia viscut amb ells. Però, de sobte, es va distreure veient que hi 
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havia una persona, que amb la foscor no es veia qui era. En Max, sense pensar-ho ni un 
moment, va començar a perseguir-lo per demanar-li si sabia com tornar al poble. No se 
sap perquè, aquell home, fugia. Quan finalment l’home es va parar, en Max es va adonar 
que no era un home normal.  

En Max va seguir aquell home tan estrany. L’home va sentir un soroll i va demanar a dos 
corbs que distraguessin al nen, però com que el pare d’en Max entenia l’idioma dels corbs 
i li havia ensenyat, ell va poder entendre més o menys el que aquell home deia.  

Es va amagar perquè els corbs no el trobessin però quan va tornar a sentir aquell idioma 
de corbs, li va recordar tant al seu pare que va sortir del seu amagatall dient que ja era 
prou feliç només de tornar a escoltar l’idioma que tant li agradava al seu pare.  

El senyor va fer un riure malèfic i se’l va emportar a una cova fosca. Quan hi van arribar... 
en Max es va quedar paralitzat en veure la seva mare tancada en una gàbia. Per ell era tot 
com un somni i estava satisfet de l’esforç que havia fet per arribar aquí però, de sobte, va 
veure aquell home apropant-se cap a la seva mare, assenyalant-la amb una espasa.  

Va córrer tan ràpid com podia fins a arribar a que la punta de l’espasa, que anava dirigida 
a la seva mare, li toqués el pit. En Max va somriure tristament i va avançar, fins que 
l’espasa el travessà, dient:  

- Adéu, estimat pare... - en aquell moment aquell senyor va dir:  

- Fill meu, m’has donat la pista de qui sóc jo. M’he adonat del que he fet! - ple de 
llàgrimes es van ajuntar els dos supervivents i van mirar al cel.  

Se’n van anar a casa i des d’aquell dia, cada nit de lluna plena, miren les estrelles i encara 
veuen el somriure del nen que tots coneixeu.  

 SIMBUE  

Eloïse Ribera, 4tB 

 

LA HISTÒRIA 

Un poble! És un poble, una llumeta. 

Més enllà, a dins, la foscor.  

Hi ha un personatge desconegut. 

No hi ha perill és una àvia, sembla tranquil·la. 

M’hi acosto, i em diu que té una història, 

Me l’explica i em quedo ben sorprès. 

Em comença explicant que era ballarina i que es diu Valèria. Abans tenia el somni de ser-
ho i l’ha acomplert. Llavors, va sospirar i va seguir amb la història: “Jo era pobra però 
tenia un somni, ser ballarina. I per això necessitava algú o alguna professora que sabés 
ballet, però de cop, vaig veure una llum i la por em va cobrir tot el cos. Però jo era valenta 
i m’hi vaig acostar. Cada pas era gràcies a la tafaneria, què seria allò? 

I quan vaig poder veure aquella misteriosa llum amb claredat, em vaig adonar que allò, no 
era normal. Era una corona!! M’agradava, però tenia por de posar-me-la al cap, no era 
meva. No sabia què fer, hauria de trobar el seu amo el més ràpid possible. Però no sabia 
per on començar, vaig anar caminant lentament però amb seguretat, fins que vaig caure. 

- Aauu!!! - quan em vaig aixecar, vaig veure que havia trepitjat a algú. Era un ratolí 
vestit amb un drap que li escalfava les espatlles i unes petites sabates blaves de 
vellut. 

- Hola? - vaig dir jo. Ell no em va respondre, fins que es va aixecar i em va dir: 

- Faig tard, faig tard!!! - i va anar corrent cap a l’estació. 

- Esperaaa!!!! - vaig dir. El vaig seguir i ell va pujar a un tren i jo, no vaig dubtar 
gens en pujar-hi també. A més, no sabia on anar, a dintre em costava caminar 
amb els rebombori que hi havia. No va ser gens fàcil atrapar el ratolinet, fins que el 
tren va arribar a la seva parada i, amb les seves potetes, va baixar del tren com si 
algú l’estigués perseguint. Sí, sí, jo l’estava perseguint, però ell no ho sabia.  
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De cop, va començar a ploure i jo tenia por de caure. Efectivament, vaig caure, però vaig 
caure a quatre passes del meu destí, del ratolí. Ràpidament em vaig adonar que era 
davant d’una òpera. No vaig parar a pensar-m’ho dues vegades i hi vaig entrar. A més, no 
ho sabia, però em recordava alguna cosa, aquella òpera! 

A dins era preciós, hi havien estàtues boniquíssimes, i tres escales que si t’hi posaves al 
davant et veies reflectit com en un mirall. Ràpidament vaig pujar les escales sense fer 
gaire soroll (no volia que creguessin que volia robar alguna cosa) i endavant, vaig trobar 
portes, portes, i més portes. Fins que vaig anar a parar a una porta mig oberta, d’on 
sortia un petit raig de llum elèctrica, però aquesta vegada vaig haver de pensar si 
entrava. Mentre m’ho pensava vaig mirar accidentalment el pany de la porta, i per gust hi 
vaig posar l’ull. Allí vaig veure una ballarina de ballet que ballava delicadament, però no 
vaig poder seguir admirant-la perquè em va venir al cap que havia vingut a preguntar-li al 
ratolí per què havia vingut aquí. Però primer li volia preguntar qui era. I no em vaig 
dedicar a rumiar i vaig seguir endavant. Allí vaig trobar una porta on hi havia un cartell 
que deia PROHIBIT, però igualment hi vaig entrar, dit i fet, vaig veure el ratolí i li vaig 
sentir dir:  

- Necessitem una altra ballarina - va dir.  

I jo m’ hi vaig afegir i vaig dir tímidament: 

- Jo puc ballar per vostè - i el ratolinet em van mirar amb cara de pomes agres: 

- D’acord - va dir. 

- Però amb una condició, hauries de tenir una corona. 

De cop, se’m va il·luminar la cara, i vaig treure de la butxaca la corona.  

- És aquesta? - vaig dir tot seguit. 

- Sí - em va contestar. 

I em va dir:  

- Cada ballarina ha de tenir una corona especial i un ratolí de professor - em va dir 
amb cara de raonament. 

- I tu t’has convertit en una d’elles – em va rematar. 

I em va oferir el ratolí. Era el mateix ratolí que jo estava buscant. De cop, va sonar com 
un avís, vol dir que està començant una classe. 

Corre, aquesta classe és la teva!! - em va dir el senyor, i tot seguit , el ratolí em va 
seguir. Quan van acabar les classes em vaig dir, ja no tornaré a estar trista mai més. 

Mai oblidaré la felicitat que vaig sentir.”  

L’àvia em va somriure, va acabar la seva història i em va dir tot seguit:  

- Vols anar al teatre? Si hi està d’acord la teva mare, és clar!  

Jo vaig contestar ràpidament però amb una cara de desànim: 

- Jo no tinc ningú que em cuidi. 

- No passa res - va dir ella - jo et puc cuidar. 

I jo vaig agafar la mà de l’àvia i vam anar corrent al teatre. Llavors quan va començar la 
funció, es va sentir una veu i va dir: 

- Aquest espectacle és en agraïment a la millor ballarina de ballet, Valèria.  

Tothom va aplaudir i un somriure es va dibuixar al meu rostre i van començar a sortir 
unes ballarines de ballet.  

Quan vam haver sortit del teatre, vaig mirar a l’àvia Valèria, la vaig abraçar i vaig dir: 

- T’estimo àvia!!! 

 GLORIA FUERTES 

Helena Campàs, 4tB 
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EL GROC I EL BLANC  

Un divendres pel matí, a la Xina, va néixer una nena que es deia Feng. 

La seva mare, que es deia Cai, tenia por de no poder-la cuidar però també tenia molta 
alegria de tenir-la. 

Quan va tornar a casa de l’hospital la va voler cuidar com un tresor. 

Quan ja van passar catorze dies va veure que no tenia res per donar a la seva filla Feng i 
es va posar molt nerviosa. Tenia dues opcions: una era abandonar-la, cosa que estava 
prohibida, i l’altra era quedar-se amb ella i que es pogués morir. 

Va pensar i pensar i al final va decidir deixar-la al carrer. Volia que alguna persona la 
trobés i la pogués cuidar millor del que ella podia. I ho va fer, la va deixar al carrer i se’n 
va anar ràpidament. 

Molta gent passava per aquell carrer però no es fixaven que hi havia un bebè en un racó, 
fins que una persona va veure la Feng. Va trucar a la policia, la van recollir i la van portar 
a un orfenat proper. 

La policia va fer una fotografia a la Feng i la van posar al diari, per si algú la reconeixia i la 
reclamava... Però ningú ho va fer. 

La Feng va estar vivint més de dos anys en un orfenat amb molts nens més. No tenien 
molt per menjar, hi havia poques cuidadores per tants nens, però era l’únic lloc que tenia 
la Feng per viure. 

Fins que un dia li van buscar una família. Eren uns pares que ja tenien a un nen i que 
havien fet molts tràmits per poder adoptar. 

Aquelles persones que volien adoptar a la Feng es deien Laura, Francesc i el seu fill 
Hèctor. 

Als pares els hi van ensenyar una foto de la Feng i de seguida van sentir que era la seva 
filla. 

Els va costar fer els tràmits perquè a Xina no trobaven els documents d’adopció. Tardaven 
tant que la Laura es va posar malalta de tant patir i el pare també estava molt preocupat. 

Finalment van trobar els documents i quan havien passat 8 mesos des de la primera 
vegada que havien vist una foto de la Feng, la Laura i el Francesc van agafar un avió per 
anar a Xina a buscar a la seva filla. 

Quan la van anar a buscar a l’orfenat i la van veure estaven molt feliços. Pel pare, que era 
el seu aniversari, ja havia arribat el moment més bonic de la seva vida, i la mare només 
desitjava abraçar-la amb totes les seves forces. 

Es van quedar a Xina uns quants dies. Van anar al zoo, al parc, a la Ciutat Prohibida i a 
molts llocs més, sempre acompanyats amb una guia que es deia Cristina. 

Fins que va arribar el dia que tornaven a casa. Quan va tornar a l’aeroport de Barcelona 
estava tota la família esperant-los, també el seu germà Hèctor, que no havia pogut anar a 
buscar-la a Xina perquè era molt petit. 

Tothom es va posar molt feliç de veure a la Feng. 

Ara aquella família està complerta amb el blanc i el groc. 

ANÒNIM 

Mireia Campillo, 5èA 

 

AJUDAR A UNA PRINCESA NO ÉS TANT SENZILL!  

– Ah! Auxili! – en aquell moment el drac es va posar dret amb les potes del darrera i la 
princesa va quedar ben enganxada al pou i just en el moment en que el drac era a punt 
de llançar una flamerada la princesa va caure pel pou. El drac es va quedar molt estranyat 
al llegir al pou: 

 “pou dels desitjos, alguns desitjos es fan realitat” i va quedar ben parat.  
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*** 

– Que sí Uma, que els núvols estan fets d’aigua!  

– Que no Gala, que els núvols no estan fets d’aigua, si ho estiguessin plouria sempre!  

– Que sí, que ho estan fets!  

– Que no!  

– Que sí!  

– Que no!  

Fiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuu!  

– Ostres! – va dir l’Uma – què és allò que cau d’aquell núvol?!  

– Ho hauríem d’agafar fos el que fos! – va dir la Gala. De cop es va començar a definir la 
forma d’una dona, després d’una princesa fins que... Pum!  

– Guaita! Ja ho tenim aquí! – va dir l’Uma.  

– Tenies raó Uma! Els núvols no estan fets d’aigua! Què bonics que són els núvols! – va 
exclamar la Gala amb ulls plorosos mirant – se la princesa.  

Els ulls de la princesa es van anar obrint molt lentament i es van clavar sobre la Gala.  

– Ets el meu Príncep blau? M’has salvat? – va preguntar – li a la Gala ja que anava de 
blau.  

– Home de la caiguda sí. – va dir l’Uma.  

– Quina caiguda? – va preguntar estranyada la princesa.  

– Has caigut dels núvols! – van dir la Gala i l’Uma a l’hora.  

– Ha! Deu ser perquè he caigut al pou dels desitjos i he desitjat d’anar a un altre lloc!  

– Ha! – van dir més tranquil. les l’Uma i la Gala.  

L’Uma era de cabell castany llarg i rinxolat, ulls negres com el carbó, era molt valenta i 
feia karate i boxa. En canvi la Gala era rossa amb el cabell llis fins sota les costelles i ulls 
blaus. Era molt llesta, li agradava molt llegir i feia gimnàstica artística.  

– D’on vens? – va preguntar curiosa la Gala a la princesa.  

– De l’ edat medieval, d’ un Poblet anomenat Rocatallada.  

– No és Pedratallada? – va preguntar l’Uma.  

– No, per res del món, és Rocatallada! – va dir la princesa decebuda  

– Com us dieu? – preguntà la princesa.  

– Jo Gala i ella es diu Uma. I tu? Com et dius? – va preguntar curiosa la Gala.  

– Giselle – va respondre ella. ”Tacatacatacataca” – Mireu aquell helicòpter! És enorme!  

De cop del darrera de l’helicòpter va aparèixer un drac.  

Un drac roig i molt gran amb unes ales enormes.  
– Ei! – va dir la Giselle – jo aquest drac el conec?. Ah, sí que el conec! És el que va caure 
just darrera meu al pou dels desitjos!  
– Corre! Corre! Corre! – va dir la Gala a la Giselle – Ve a per tu!  
La Gala va agafar la Giselle d’un braç i l’Uma de l’altre i se la van endur al refugi del costat 
de casa  
– Sí! Dic no, no l’he fet jo mai ho faria davant d’una princesa! 

– Per què heu fet això! ? – va dir enrabiada la Giselle.  

– El que, salvar – te? – Exactament! Era la millor ocasió perquè em salvés el príncep blau!  

– I si hagués fet tard ja series a la boca del drac feta puré de Giselle! – va dir l’Uma.  

– Me’n vaig a un lloc digne com per atreure un Príncep! – i va sortir del refugi abans que 
la Gala i l’Uma poguessin fer res. La Giselle va caminar i caminar fins a arribar al volcà, 
adormit però ple de lava, del poble.  

– Oh! Príncep blau! – va fingir la Giselle – Estic a punt de caureeeee! Què passa? Per què 
no caic? Ja hauria de ser al fons del volcà! Què profund! Potser ja m’ha salvat el príncep!  
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– No, No t’ha salvat el príncep em estat nosaltres! – va dir l’Uma. La princesa aquest cop 
no es va queixar, per dissimular. L'endemà ho va tornar a intentar però l’Uma i la Gala 
sempre la salvaven. I, un dia quan era dalt d’un edifici, a punt de tirar – se, la Gala 
preguntà: 

 – Tu vols atreure un príncep o vols morir? “Hoarc! ” 

 – Oh, no! – va dir la Gala – és el drac!  

 – Oh, què bé! Així encara atrauré més el príncep!  

 – Vol morir. – va dir la Gala – definitivament vol morir!  

 – Et farà puré! – va dir l’Uma. Però estranyament el drac… 

 VA AGAFAR L’UMA I LA GALA!  

 – Mare meva! – murmura la Giselle – al final tot ho acabem fent les princeses! Haig 
d’anar a salvar-les! Aquestes criatures m’han salvat com a mínim 20 vegades!  

Mentrestant el drac sobrevolava el poble amb l’Uma i la Gala a les potes.  

De cop van notar una sotragada, havien arribat a la cova del drac.  

La Giselle caminava i caminava, va creuar el bosc i el riu fins arribar a la cova, llavors va 
anar cap al drac i li va dir: 

 – Ets molt dolent! dolent! Em sents dolent! – li va dir.  

El drac va deixar la Gala i l’Uma a terra.  

 – Ens has salvat! – van dir la Gala i l’Uma a l’hora.  

 – Ja sóc aquí! – la princesa es va girar i va veure el príncep blau!  

 – Guaita! Ja tenim tot el circ al complet! – va dir la Gala.  

 – Tu! Per què has trigat tant!  

 – Jo... em... és que... jo... mm… 

 – Ja te’n pots anar! – i al galop del seu cavall va marxar.  

 – Avui – va dir la Giselle – He après que no em cal un príncep blau perquè me les puc 
arreglar sola!  

 – Per fi ho has entès! – va dir la Gala.  

 – Sense prínceps blaus també vol dir sense vosaltres i a més mai més em tornaré a 
barallar perquè a mi m’agrada anar pel bosc, cantar amb els animals i no donar cops de 
puny!  

 – Retira això! – va dir l’Uma, ja que feia boxa.  

 – Anem – nos – en dragonet, tornem a Pedratallada! – va dir la Giselle, mirant – se el 
drac, va pujar – li al llom i van sortir de la cova.  

 – Diria que tornem a la nostra vida normal – va dir la Gala.  

 – Sí. – va dir l’Uma – sense problemes, sense haver de salvar a una princesa. Van sortir 
de la cova i es van trobar la princesa i el drac confosos.  

 – D’això, sabeu com es torna a Rocatallada? 

HAPPY FLOWERS  

Ona Casals, 5èA 

 

CLARA I LA DISLÈXIA  

Era un dia normal. Tot era gris i sense color. Bé, només per a mi, i no perquè tingués res 
als ulls que m’impedís veure-hi bé, només que no era un bon dia. 
Aquell dia havia de llegir el text que m’havia preparat tant a l’escola. Li vaig llegir a la 
mare, i va riure pensant que li feia una broma però no, jo ho havia llegit així de 
malament. Quan la mare va veure que no era una broma em va dir que era una gandula i 
que no m’havia esforçat gens ni mica, que és el mateix que em va dir la mestra. Però jo, 
com tots us haureu imaginat, només llegia el que veien els meus ulls. Van decidir portar-
me a l’oftalmòleg. Em van dir que tenia la vista perfecta, que no hi tenia res.  
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Els dies anaven passant i tot seguia igual: només burles i rialles a esquenes meves i més 
esbroncades dels mestres. Què podia fer jo?! . Cada dia m’anava creient més tonta. I 
quan van arribar les notes, català, castellà, anglès... tot eren insuficients o algun suficient 
en totes les llengües! Els pares ja no van continuar llegint de tant tristos que estaven i jo 
tampoc no volia sentir res més. Però a la nit em picava la curiositat i vaig mirar la resta de 
notes. Ostres! No estaven gens malament. De sobte vaig veure un excel·lent a plàstica!. 
Em vaig quedar parada. A baix hi havia escrit: 

SENYOR I SENYORA LAMENVERT, 

LA SEVA FILLA TÉ UNA CREATIVITAT TAN ALTA 

QUE ES DIRIA QUE ÉS UN PRODIGI. 

I més avall hi havia escrit en lletra petita:  

Tot i que jo, personalment, 

Penso que té dislèxia. 

Em vaig quedar pensativa però com era tard em vaig adormir. 

L’endemà li vaig dir a la mare: 

- Mare, què és la dislèxia?  

En dir això la mare em va respondre molt contenta i més tranquil·la: 

- Per fi! Gràcies a Déu ja sé el que tens! 

Aleshores la mare em va agafar de la mà i em va portar a veure una psicopedagoga molt 
divertida que em va explicar que el meu cervell funcionava un pèl diferent que el dels 
altres nens en algunes coses. A mi em costaria sempre llegir ràpidament i fer-ho sense 
errors, igual que recordar alguns noms o llistes de coses com els mesos de l’any o 
l’alfabet. També em va explicar que els dislèxics no aprenen “en línia” sinó fent “bots” com 
un cangur, i que ens organitzem de manera molt diferent que els altres. Però depèn de 
com t’ho miris això és bo perquè ens fa més creatius i imaginatius. Ser diferent fa que a 
vegades ens posem nerviosos, tristos o enfadats més ràpidament que els altres, però és 
important saber que la dislèxia no té res a veure amb la intel·ligència. De fet algunes 
persones molt famoses com Albert Einstein o Leonardo Da Vinci eren dislèxics! 

Des de que van descobrir que tinc dislèxia tot es va il·luminar i crec que ara tinc un futur 
millor i ple de color.  

Aquesta història no és nomes la meva història, és també la de molts dels que tenen 
dislèxia. 

CASA 

Carlota Santandreu, 5èB 

 
DILLUNS  

El pitjor dia de la setmana: dilluns. 

La meva mare no sabia el que era. Jo, és clar, no volia anar a l’escola. Però no era perquè 
em fes mandra, al contrari, si era superdotat! Per això, precisament per això, no volia 
anar a l’escola. 

Com cada dia mentre esmorzàvem, teníem la mateixa discussió: 

- Mare, tu no saps el que és! -deia jo- allò és un infern! 

- Jaume, t’entenc, però és la teva obligació - deia ella. 

I és clar, contra una mare, no es pot! 

A l’escola hi anàvem caminant, però de vegades amb cotxe. Aquell dia tocava cotxe i això 
feia que no parléssim gaire i era més avorrit. També era més trist i de vegades em posava 
molt nerviós perquè no podia expressar el que sentia: tenia molta por. Jo ja sabia què 
passaria: em deixarien estirat al terra, de vegades fins hi tot m’hi deixaven sagnant. Però 
també esperava el dimarts perquè anava a dinar a casa i tot aniria millor. 
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El dijous següent va arribar una nena nova, era molt maca i es deia Margarida. Tothom la 
insultava i li deien lletja, però jo, la veritat no els entenia. De fet era espina bífida i també 
la maltractaven. Li feien empentes tota l’estona i ella, que no caminava molt bé, sempre 
queia. Em va saber molt de greu i de seguida vaig anar a parlar amb ella perquè estava 
molt sola. Em va caure molt bé i crec que jo a ella també, i ens vam fer molt bons amics. 

*** 

Tornava a ser dilluns. Quin pal! I jo tornava a no voler anar a l’escola. Però ara hi havia la 
Margarida i al menys estava amb ella. La veritat, si no fos per ella, no sé què faria. Tot 
seria encara més horrible. 

Tot just vaig entrar per la porta de l’escola, que ja vaig rebre alguna empenta. Aleshores 
vaig veure un nen nou. Era ben rodanxó, jo diria que tenia obesitat. Vaig pensar que, com 
que els dos érem força diferents als altres, encara que jo penso que tots som diferents, 
ens podríem fer amics. Li anava a dir alguna cosa però de seguida ens van dir: 

- El Jaume amb l’Orlando, el Jaume amb l’Orlando, ha ha ha! 

Vaig deduir que el nen rodanxó es devia dir Orlando. 

I aleshores li vaig dir: 

- Ja he vist com et cridaven, a mi també m’ho fan. Vigila amb aquell d’allà, el veus? 
Doncs fa unes puntades… de mil dimonis! 

Ell va riure. Em va preguntar si em deia Jaume i jo li vaig dir que sí. 

Aquell dia va ser força divertit: ell, l’Orlando, era molt graciós i feia moltes bromes, i la 
Margarida es petava de riure.  

Va passar el dimarts, el dimecres i el dijous. Recordo que aquells dies ja teníem algú més 
amb qui estar.  

Vam pensar que ara, que ja érem tres, això s’havia d’acabar. Vam decidir de fer una bona 
pinya i defensar-nos uns als altres, sense deixar-ne passar ni una. 

*** 

Per fi és dilluns. M’he de recordar de posar a la motxilla els escacs per jugar amb la 
Margarida i els cromos per canviar-los amb l’Orlando. 

El millor dia de la setmana: Dilluns! 

DEL RÓEL 

Giol Vinyals, 5èB 

 

UN NEN, UN LLAPIS I PASSIÓ 

Només... 6 anys sí, sis anys tenia quan ho vaig descobrir...  

 

Sóc en Will, sempre he tingut passió per a dibuixar, bé sempre no, des dels 5 anys què va 
ser quan el meu avi va veure amb els seus ulls de dibuixant que jo tenia un do especial 
per dibuixar i va decidir regalar-me el seu llapis de tota la vida (sí, el meu avi era 
dibuixant). Quan jo tenia 6 anys, ell era molt gran i ja gairebé no podia fer servir la mà 
amb agilitat i va deixar de dibuixar, per això va decidir regalar-me el seu llapis. Va ser la 
meva àvia qui li va dir: 

- Escolta Quimet, perquè no li regales aquest llapis tan especial per a tu a en Will, en 
comptes de guardar-lo i que ningú el faci servir?…  

I aleshores el meu avi, quan jo vaig fer els 6 anys, me’l va regalar sense que ningú ho 
sabés (excepte la meva àvia) i em van dir que en tingués molta cura, que al cap d’un mes 
tenint-ne cura el podria fer servir per convertir-me en un dibuixant, però que havia 
d’esperar sobretot un mes… La veritat és que quan em va dir “tenint-ne molta cura” em 
va sobtar molt i aleshores em va explicar que aquell llapis era diferent, era de 
“professional”, que només es necessitava creure-ho, sinó aquell llapis seria com qualsevol 
altre. Jo m’ho vaig prendre seriosament des del primer moment però… Van passar dos 
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dies i jo anava tenint cura del llapis tal i com m’havia dit el meu avi, però jo no els vaig dir 
res als meus pares fins aleshores... 

Estàvem dinant, era un dia molt calorós d’estiu, i vaig pensar que potser el llapis tindria 
molta calor i el vaig posar en un lloc fresc per a què no es fes malbé. Segons el què jo 
havia calculat podria fer servir el llapis per primer cop el dia abans de començar l’escola. 
Bé doncs, en aquell moment mentre dinàvem, vaig deixar anar que m’encantava 
dibuixar...La meva mare va dir: - Ah si? Molt bé! I què, ja has fet algun dibuix? I jo vaig 
dir que no. I en aquell moment se’m va ocórrer que els podia explicar tot el què m’havia 
explicat l’avi sobre el llapis, i així ho vaig fer. Els pares em deien que era impossible que 
tenint cura del llapis dibuixés millor, que seria el mateix, que l’avi m’hauria fet una broma, 
que no m’ho cregués, i que no em pensés que el llapis tindria màgia perquè m’emportaria 
una decepció. 

Jo vaig deixar el plat sense acabar i me'n vaig anar a la meva habitació a pensar… No 
sabia a qui creure, els meus pares sempre tenien raó en tot, però l‘avi deia que ell l’havia 
fet servir tota la vida… Aquest cop (i segur que dels pocs a la vida) vaig decidir no fer cas 
als pares i creure a l’avi. Vaig seguir fent el que l’avi em va dir, tot i que els pares no 
creguessin amb el que feia, jo ho feia d’amagat. I així van anar passant: hores... dies... 
setmanes...i finalment un mes!  

Era el dia abans de començar l’escola i jo, que era tan ordenat, ja ho tenia tot preparat: la 
motxilla, amb l’estoig ple de material i tot el què em feia falta, la roba de l’endemà, etc... 
Dues nits abans d’anar a l’escola estava molt nerviós, sabia que l’endemà seria un dels 
millors dies de la meva vida!!! Provaria per primer cop el llapis de l’avi. Em vaig posar el 
despertador per llevar-me ben aviat i llavors només em quedava que passés ben de 
pressa la nit. Quan em vaig llevar, el primer que vaig fer va ser anar directament a 
preparar-ho tot: fulls, una goma i el famós llapis. Vaig agafar el llapis acuradament i el 
vaig portar fins la taula del meu estudi. Tenia el llapis a la mà i estava a punt de provar-
lo. La mà em tremolava (no sé per què, la veritat, però estava molt nerviós). Vaig posar la 
punta del llapis sobre el full i vaig començar a fer dibuixos de tota mena, en vaig fer uns 
30… Em sentia lliure, a gust, feliç… Era un del millors dies que havia viscut mai!!! Gairebé 
no vaig fer res més que dibuixar. Quan ja era tard em vaig posar al llit. Tenia ganes de 
què arribés l’endemà per poder ensenyar als meus companys nous el meu llapis tan 
fantàstic; he dit companys nous perquè començava primer de primària a una escola nova.  

El que no esperava per res era que els meus companys no s’ho creguessin… 

Vaig fer molts amics, sí que em vaig relacionar més amb uns que amb d’altres, però en 
general tots eren molt simpàtics. Els hi vaig ensenyar i explicar que el meu llapis era 
màgic a quatre amics que eren amb els què més havia jugat. Cap d’ells s’ho creia i em va 
saber una mica de greu. Els hi vaig fer provar, però no els hi funcionava com a mi, ells em 
deien que els estava fent una broma (vaig pensar que també era normal que s’ho 
pensessin).  

A mesura que anaven passant els dies vaig pensar que el millor era no explicar res més 
del meu llapis i fer-lo servir jo. I així van anar passant els dies… I jo dibuixa que 
dibuixa.... 

Un dia mentre era a l’autobús amb l’àvia, com no, dibuixant, ens vam adonar a l’últim 
moment que era la nostre parada, i al baixar a corre-cuita, em vaig deixar l’estoig al 
seient de l’autobús. No me’n vaig adonar fins que era a casa. Em vaig posar a plorar i 
plorar… però vaig pensar que d’aquella manera no aconseguiria res i l’àvia em va ajudar a 
buscar una solució… Vam trucar al servei d’autobús i ens van dir que si el trobaven ens 
avisarien en el telèfon que va deixar l’àvia. 

Passaven els dies i, tot i que tenia ganes de dibuixar, no ho volia fer sense el meu llapis. 
Un dia vaig voler-ho provar, però no em podia inspirar en res i els dibuixos eren tristos i 
apagats… Seguien passant els dies i les setmanes, fins que un bon dia van venir a recollir-
me els avis a l’escola, i em van dir que pugés al cotxe que tenien una sorpresa per a mi. 
L’últim que esperava era que em portessin a l’estació d’autobusos. Un cop allà, sense dir-
me res, em van portar a la finestreta d’objectes perduts i l’àvia em va dir que allà estava 
la meva sorpresa! Doncs Síííííííííí!!!!!!! Em van tornar el meu estoig...i el primer què vaig 
fer va ser obrir-lo i agafar el meu llapis màgic.  
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Així que, després d’això, van anar passant els anys i jo anava dibuixant. Vaig guanyar 
diferents concursos de dibuix i més tard em van donar una beca per anar a estudiar belles 
arts a la Universitat de París. Vaig guanyar diferents premis fins que el meu nom i els 
meus dibuixos van ser exposats en un museu molt important de París. 

És per això, senyors i senyores, que avui i aquí m’enorgulleix poder inaugurar aquesta 
exposició fent-vos aquesta petita explicació de la història de la meva vida. Vull donar 
iniciativa a tots aquells que vulguin dibuixar, que no és que el llapis fos màgic, sinó que 
quan creus en alguna cosa has de tenir-ne cura i lluitar per aconseguir-la sempre gaudint 
al màxim. I és per això que dono les gràcies al meu avi per fer-me creure en aquesta 
màgia i creure en mi. Sé que ell estaria orgullós de mi. 

Gràcies a tots per haver vingut. 

      Will Swreder 11/3/2017 

ODETTE  

        Carla Schilt, 6èA 

 

VIATGE A L’INTERIOR D’UNA RENTADORA 

Coneixeu la història del viatge a l’interior de la Terra? Doncs escolteu, jo us explicaré una 
de molt semblant, però aquest cop no és a l’interior de la Terra, sinó a l’interior d’una 
rentadora. 

En Pau és un nen, bé, no sé si dir-li nen, perquè és tant petit tan petit que quan va néixer 
ningú es va adonar de que aquell nen havia nascut. 

Va néixer amb capacitats per poder viure sol, per això ell sol va poder sobreviure, fins i tot 
es va posar el seu propi nom escoltant la gent del carrer, i a hores d’ara parla 
perfectament el català, el castellà, l’anglès i fins i tot el francès; sap matemàtiques, medi 
social, natural i ciències, però com? Ara us ho explicaré: 

Un dia d’hivern, molt, però que molt fred, en Pau, amb molt de compte, va entrar a una 
casa per buscar algun lloc d’escalfor. La casa no era ni gaire gran ni gaire petita, tenia un 
lavabo, tres habitacions i no gaire coses més. Un cop a dintre, va veure que al mig del 
passadís hi havia un gos tan gros com un camió; el gos, quan el va veure, el va perseguir 
per tota la casa fins arribar a la bugaderia. En Pau estava en el cistell de la roba bruta, 
havia pujat allà perquè el gos no el pogués atrapar.  

Cap a la tarda, els propietaris van arribar a la casa; en Pau, primer es va espantar, però 
més tard va recordar que era massa petit per a que algú el veiés. Cap al vespre la senyora 
de la casa va entrar a la bugaderia, i en Pau va anar a parar més ràpid que la llum, a 
dintre de la rentadora, i allà va ser on va començar la seva aventura. 

La rentadora no feia res més que girar i girar i girar, tota l’estona estava donant voltes, 
una mica d’aigua, més tard una mica de sabó, i més voltes i voltes, finalment després de 
tantes voltes en Pau es va adormir.  

Quan es va despertar, estava a la butxaca de darrere d’uns pantalons, semblava estar a 
l’habitació d’algú, i devien ser les 8:00 del matí. En Pau va descobrir que aquell algú era 
una noia que tenia aproximadament 11 anys i que pel que en Pau havia escoltat, es deia 
Mariona.  

En aquell precís moment, la Mariona va entrar a la seva habitació i ràpidament es va 
posar els pantalons on hi havia en Pau, i amb les presses de bon matí la Mariona no es va 
adonar que hi era.  

A l’escola, la Mariona no ho passava gaire bé, perquè allà es reien d’ella pel seu físic i la 
insultaven. Només tenia un amic, en Roc; amb ell s’ho passava d’allò més bé, però quan 
en Roc no anava a l’escola, la Mariona se sentia sola, i la gent que es reia d’ella aprofitava 
per fer-li la guitza. 

Un cop a l’escola, la Mariona el primer què va fer, va ser anar a la classe, perquè sabia 
que allà era l’únic lloc on ningú es podia riure d’ella. Primer van fer matemàtiques i més 
tard català, fins que va arribar l’hora del pati. Allà va ser on la Mariona va notar alguna 
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cosa estranya a la butxaca del seu pantaló. Va posar-hi la mà i va notar què hi havia una 
cosa que es movia, de sobte va sentir: 

- Vigila!!! No m’aixafis!!! 

- Què? Qui ha parlat? - va preguntar la Mariona molt espantada. 

- He estat jo!!! - va contestar en Pau mentre es mostrava davant la Mariona. - Però 
anem a algun lloc on no ens vegi ningú -.  

La Mariona tota sorpresa el va portar al lavabo, i va dir: 

- Qui ets? Com et dius? 

- Em dic Pau, i sóc un nen molt, però que molt petit, entenc que puguis estar 
espantada i sorpresa, de fet jo també ho estic, ja que és la primera vegada que 
parlo amb un humà, però no sé on sóc, m’ho pots explicar? 

- Sí és clar, estem a la meva escola, a Barcelona, però com has arribat aquí? 

- Doncs, per casualitat vaig entrar a casa teva i vaig anar a parar a la rentadora, 
més tard em vaig despertar a la teva habitació, dintre dels teus pan… 

… RING!!! 

- Oh, és el timbre, hem d’entrar a classe, després m’ho expliques. 

Després d’un llarg dia d’escola, la Mariona va tornar a casa seva amb en Pau dintre dels 
seus pantalons, tant ella com en Pau estaven molt contents perquè havien fet un amic. 

- A sopar - va cridar el pare. 

- Ja vinc - va contestar la Mariona - Tu queda’t aquí, et portaré una mica de menjar. 

Després d’una estona la Mariona va tornar i de la butxaca del seu pantaló va treure una 
mica de pasta, de carn i de maduixes. El Pau, quan ho va veure, es va quedar amb la boca 
oberta i s’ho va menjar tot amb 5 minuts. 

Des d’aquell dia, la vida d’en Pau va canviar completament, i tot gràcies a la Mariona. En 
Pau va a classes amb ella i aprèn matemàtiques, medi, català, castellà, etc… i a vegades li 
diu alguna cosa dels exàmens… 

Però no li digueu a ningú. 

A6 

Berta Teixidó, 6èA 

LA NENA DEL VIATGE 

Hola, sóc la Nyunyu i sóc de l’Iraq. Sóc adoptada, visc a Barcelona. M’encanta llegir i 
ballar. Tinc la pell fosca, els ulls foscos, els cabells foscos i rinxolats. No sóc molt alta per 
a la meva edat (tinc 12 anys). A l’escola moltes vegades es riuen de mi i em discriminen. I 
sabeu per què? Simplement pel color de la meva pell. La meva vida es podria dir que està 
composta en tres franges: dormir, menjar i plorar. I així, successivament. Un dia, estava a 
l’escola quan, com de costum, el grupet de les “guais” van començar a riure’s de mi. 

- Ai mira! Si aquí està la Iraquiana pudenta i lletja! Que faràs avui, llegir llibres per a 
nenes pudentes?!?- Deia la Sara junt amb les seves amigues. 

- N...n-n-o.- Vaig contestar amb por. 

 La Sara i les seves amigues anaven a dir alguna cosa però...quina sort ! La campana per 
anar a les classes va sonar i vam haver d’entrar a l’aula. Les classes van transcórrer molt 
lentament fins al punt que, a estones, quasi m’adormia. De sobte, la campana va sonar 
amb el seu estrident so i, tota la classe, es va aixecar per a anar al pati, però la 
professora va comentar: 

- Nyunyu, et pots quedar un moment amb mi a soles, siusplau ?  

En aquell moment, us ho juro, se’m va caure tot el món a sobre. Què em diria, em 
castigaria? O… trucaria als meus pares? Els nervis m’estaven matant. Quan vam estar 
soles va dir: 

- Nyunyu, no em contestis al que et diré, només fes-ho i punt: aquesta nit, deixa la 
finestra de la teva habitació oberta.- va dir la professora. 
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- Q-qu-qu...  

Però abans que acabés la frase ja se n’havia anat. La resta del dia va passar especialment 
ràpid. Volia saber el motiu per què havia de deixar oberta la finestra, per què...per què... 

Quan va arribar la nit, vaig fer el que em van demanar i...vaig veure a la meva professora 
entrant per la finestra. Després, vaig veure-ho tot negre.  

Em vaig despertar en un lloc molt estrany, era tot molt estrany: el cel era verd, l’aigua era 
lila, els núvols eren blaus i grocs! No sabia on era, però... de sobte, van aparèixer unes 
runes que m’eren molt familiars, i és que... eren les runes d’Atenes! Després va aparèixer 
un palau. Era... el palau de Buckingham a Anglaterra! Acte seguit, va aparèixer una casa 
d’uns 15 pisos, era... una casa tradicional asiàtica !  

- Ja sé que és impressionant, però no et quedis així mirant-ho. - Va dir una persona 
que no sabia qui era.  

- Et preguntaràs qui sóc jo, veritat ? Doncs...la veritat és que em dic Aroa i, bé, es 
podria dir que estàs en un món diferent del que vius, oi?- va dir l’Aroa. 

- Sí, tens raó.- vaig contestar una mica insegura. 

- Deus tenir curiositat sobre perquè i com és que estàs aquí, m’equivoco ?- va dir. 

- N...n..n...no- vaig contestar jo cada vegada més nerviosa. 

- Estàs en aquest món simplement perquè al món en el que vivies ho passaves 
malament. Aquest món és molt més simple: no hi ha guerres, no hi ha 
discriminació i aquí tothom és igual en drets.-va comentar l’Aroa.  

Sincerament, aquell món seria estrany, però sí que era més maco i més original. Si tot el 
que deia l’Aroa de moment era veritat, aquell món era fantàstic per a mi! S’acabaria el 
plorar pel tracte dels meus companys i s’acabaria el no poder contestar lliurement sense 
que ningú digués res dolent sobre mi.  

- Demà tindràs el teu primer dia d’escola.- va dir l’Aroa. 

- D’acord. - vaig contestar ja amb més seguretat. 

Al dia següent, el primer que vaig veure va ser una còpia de la meva escola, però era 
diferent. D’alguna manera, era diferent. Els alumnes eren els mateixos però diferents, 
tenien una personalitat canviada. De sobte: 

- Hola, em dic Sara. 

- Hola, em dic Laia. 

- Hola, em dic Elsa, per cert, ets molt maca. 

- Hola, em dic Nyunyu - vaig dir. 

En part, no m’ho podia creure! Les persones que sempre he desitjat que no es riguessin 
de mi estaven sent amables amb mi!!!  

- Molt de gust - van dir elles 3 a la vegada. 

- Igualment…- vaig dir nerviosa, és que… no sabia que fer en aquell moment. 

- Per cert...voldries ser la nostra amiga ???- va dir la Laia. 

- Sí! I tant! - vaig contestar més que emocionada. 

I així van transcórrer els dies, i, cada cop era més feliç. Fins que...un dia vaig decidir que 
em quedaria a viure aquí, en el món “secundari ”. En un món on tot és diferent, on tot és 
bonic, on totes les cultures estan barrejades formant-ne una de sola. En un món, a on jo, 
la Nyunyu que sempre havia sigut ximple i lletja, era feliç, i tant si era feliç! Em vaig 
quedar en un món on t’acceptaven tal com erets i no et miraven pel color de la teva pell, o 
per la teva personalitat, perquè… aquelles persones que sempre acostumaven a riure’s de 
mi semblava com fossin perfectes, però és que… ningú, absolutament ningú, és perfecte. 

KOOKIE 

Sofía Becerra, 6èB 
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SANT JORDI 

Hi havia una vegada una família feliç que tenia ja tres fills, grans i treballadors, però el 
desig del pare era tenir una nena rossa com la seva dona. Quan ja era gran i pensava que 
mai tindria aquella nena va tenir una sorpresa. La seva dona estava embarassada i per fi 
va tenir aquella nena que es va convertir en la joguina de tota la família. 

La nena es va dir Rosa però el seu pare sempre li deia “Princesa”, ja que era la princesa 
de la casa. La Rosa es va anar fent gran, el seu primer dia de la guarderia, el primer dia 
de parvulari, de primària, secundària... Sempre havia estat molt bona estudiant i volia 
anar sola a la universitat. 

Als 18 anys era una noia una mica alta i prima, tenia un cabell llarg, ros i ondulat, els ulls 
blaus i grans. 

Un dia, quan anava a l’institut, va conèixer a un noi que es deia Draco. 

Era alt i fort, tenia el cabell tenyit de vermell foc, ulls marrons i una moto que bramava 
molt fort. 

Tot i que ell tenia fama de dolent van començar a sortir. Els seus pares no ho volien però 
ella no feia cas. Quant més de temps passava amb aquell noi, pitjor es portava. Va 
començar a suspendre i a faltar a classes. Al cap d’un temps ella va deixar els estudis i el 
somni des seus pares de que anés a la universitat es va fondre. Al final aquell noi se la va 
emportar a casa seva 

Ell va començar a dominar-la. No la deixava sortir amb les amigues. Li deia quina roba 
havia de portar, no la deixava parlar ni amb el mòbil. 

Amb el temps la va començar a maltractar i al final no la deixava ni anar a veure als seus 
pares. 

El pare cada dia estava més trist perquè la llum de casa seva, la seva princesa, ja no hi 
era. Tot i així, ella procurava trucar al seu pare cada nit ja que ella també va començar a 
trobar-lo a faltar molt i s’enyorava de totes les històries que li explicava cada nit el seu 
pare al llit. Però va arribar un dia en el que les trucades es van acabar. El pare desesperat 
va trucar als Mossos d’Esquadra, alguna cosa li havia passat a la seva princesa. Quan els 
Mossos van entrar a casa del Draco, la Rosa estava lligada a un pal, asseguda a terra 
plorant, molt espantada. Se li va acostar un mosso d’un cabell negre como una nit sense 
lluna i uns ulls blaus como el mar que li va dir: 

- No et preocupis Rosa, jo et portaré a casa teva. 

I així va ser. Quina alegria per la seva família, els seus germans , els seus pares. La Rosa 
els hi va explicar com el Draco l’havia enganyat i com l’havia tractat de malament. 

Un cop recuperada va començar de nou a estudiar. 

Un bon dia el Mosso que l’havia alliberat va anar a visitar-la amb una rosa molt bonica. En 
realitat s’havia enamorat d’ella. En veure-la li va demanar si volia sortir amb ell. Ella li va 
contestar: 

- Encantada, però encara no sé com et dius. 

- És veritat, em dic Jordi! 

I amb el temps van ser feliços i van menjar anissos. 

MARNIE 

Daniela Hernández, 6èB 
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LA TANIT I JO  

Sento com s’obre la porta del menjador. Vaja, ja han arribat, jo que estava tranquil… 
Sento com puja les escales corrent; cada vegada ho escolto més, i més, i més, fins que 
s’obre la porta i apareix ella, la Tanit. Comença a treure els llibres de la seva motxilla i ni 
em saluda. La trobo nerviosa, fa dies que està amoïnada. Jo segueixo fent el que estava 
fent: menjar. M’agrada molt el que estic menjant; té un gust dolç. 

Casa meva és gegant; tinc molt espai, puc córrer per tot arreu! Fins i tot tinc un lloc per 
gronxar-me. També tinc una pilota molt gran amb la qual puc estar-me hores. 

El que no m’agrada gens és que no tinc amics, cap amic com jo… 

La Tanit em preocupa. Sempre està estudiant, és massa responsable i moltes vegades per 
això no em fa cas. Té els ulls blaus, és rossa, i molt simpàtica! Normalment es fa dues 
trenetes que li queden molt bé. Sempre porta una samarreta de màniga curta i a sobre 
una camisa. Li agrada portar faldilles, però li fa vergonya posar-se-les. Quan dorm sempre 
somia, i de vegades parla i diu coses rares; és molt divertida! M’agradaria que estigués 
més per mi, ja que jo me l’estimo molt… En definitiva, la Tanit és la millor persona que 
tinc a la meva vida, però ara mateix està amoïnada. 

 Estic ensopit; ella segueix fent deures i jo gronxant-me. De cop i volta, agafa un got 
d’aigua i baixa a la cuina. Jo la segueixo, però el terra està molt brut i em molesta per 
caminar. Quan estem al menjador, sento que s’obre la porta i m’hi acosto. Era en Tom, el 
pare de la Tanit, que anava a comprar patates per fer una truita. He sortit amb ell, i he 
pujat a l’ascensor. Estem baixant amb uns veïns que ens estan explicant la seva vida, 
cosa que no ens interessa ni a en Tom ni a mi. No arribem mai, i els veïns segueixen 
explicant-nos la vida… És tant avorrida la seva vida… I els seus peus fan molta pudor! 

Ja som a baix i ens acomiadem dels veïns, per fi! En Tom es dirigeix cap al mercat, i jo el 
segueixo. Veig com camina la gent al meu voltant i m’imagino les coses que poden estar 
pensant; és molt divertit. De cop i volta veig com una cosa enorme s’acosta a mi. No, no 
sé què és, i surto corrent. No sé on sóc, no sé on és en Tom, l’he perdut de vista. He anat 
unes quantes vegades al mercat, o sigui que si penso puc arribar a trobar-ho. 

Porto hores (o això m’ha semblat a mi) buscant el mercat. També he preguntat a una 
dona i no m’ha respost. He decidit tornar a casa, esperar que arribi en Tom i pujar amb 
ascensor amb ell. 

Tinc un problema! No sé tornar a casa des d’on sóc, així que he pensat en agafar un bus. 
Sóc a la parada de bus més propera que tenia. No sé de quina direcció ve l’autobús, però 
jo m’espero. 

 He pujat al primer bus que ha vingut; suposo que em portarà a casa. M’agrada el nom de 
la següent parada i he decidit baixar, perquè un dia que anava amb la Tanit vam baixar en 
aquesta! Al meu costat hi ha un senyor que menja un entrepà de formatge; em ve de gust 
agafar-l’hi perquè tinc moltíssima gana! Però em sembla una falta de respecte fer-ho… 
Falten quatre minuts per baixar de l’autobús i de cop i volta em giro i veig un gos molt 
gran que no para de mirar-me. 

S’obren les portes i baixo, però hi ha un problema: no sé cap a on anar, tinc tot un món al 
voltant meu, tothom es mou i va corrent a tot arreu, i jo aquí, sense saber on és casa 
meva. Estic amoïnat, com la Tanit. Tinc ganes d’estar a casa amb ella. 

He decidit fer una volta, a veure si trobo la manera de sortir d’aquest gran embolic. Ara 
sóc a un carrer bastant estret per on hi passen moltes persones i és difícil caminar entre 
elles. Llavors miro amunt i veig un cartell que hi posa: “Perdut. Si el veuen truquin al 
618356752”, i hi ha una foto meva. Llavors a la primera persona que passava per allà li 
he dit cridant que era jo, que era jo el del cartell! Però no m’ha fet cas, és com si la gent 
no m’escoltés… Però un nen que anava amb bicicleta li ha dit a la seva àvia que era el 
mateix que el del cartell, que m’havien d’ajudar! Estic molt feliç; per fi podré tornar amb 
en Tom, la Tanit i tota la família! 

 Ara sóc en un lloc molt fosc, però que molt fosc. No es veu res, està tot negre. Sento la 
gent parlar però no sé ben bé què diuen. 
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M’he tornat a adormir; avui tinc molta son… Però ara ja sóc a casa! No veig la Tanit, però 
sí que la sento. Està parlant amb algú. Li està donant les gràcies a la senyora que m’ha 
acompanyat a casa. Jo també les hi dono des d’aquí. Gràcies. 

M’encanta sentir que ja estic a casa, podent-me gronxar. 

Sento com s’obre la porta del menjador. Vaja, ja han arribat, jo que estava tranquil… 
Sento com puja les escales corrent; cada vegada ho sento més, i més, i més… Fins que 
s’obre la porta i apareix ella, la Tanit, feliç i contenta. 

Per cert, no m’he presentat, perdoneu: em dic Bambú i sóc un hàmster. 

GROB 

Laia Glück, 1r ESO A 

 

TOTHOM 

Pròleg 

Jo, Tu, Ell, Nosaltres. Tots som persones, tenim pensament lliure, dret a expressar-nos, 
dret a ser el que som. Podem moure’ns, parlar, interactuar, reproduir-nos,... Som matèria 
viva. Naixem, creixem, ens reproduïm, morim. Tenim una vida i només una i l’hem 
d’aprofitar. Hem de tindre un objectiu per assolir en la nostra vida. Podem arribar a fer 
coses extraordinàries i viure una vida extraordinària; o només fer coses simples, i viure 
una vida simple. Aquesta narració és una reflexió, una meditació sobre la vida. Això és 
estar perdut en el cel. Això es ser tothom. 

 

Jo 

La paraula “jo” pot ser tothom que s’estigui referint a si mateix en primera persona. Com 
jo ara; Sonny McCammond, que m’estic ara referint a mi mateix en primera persona. Visc 
a Barcelona, però no et puc donar l’adreça oficial, perquè els meus pares m’han dit que no 
digui mai la meva adreça als estrangers. Com tu, que encara no et conec. Com et dius, 
per cert? No cal que em donis el teu nom si no vols. Vaig a l’ institut del IEA Oriol 
Martorell. Trec bones notes, però de vegades m’oblido dels deures. Les meves matèries 
preferides són la plàstica i la ciència social. Fa unes quantes setmanes vaig treure un 8,6 
en l’ examen final del tema de la Grècia antiga. Crec que aquest capítol s’està allargant 
una mica, no? Doncs acabem-lo. Adéu!! 
  

Tu 

Tu, la persona que estarà llegint això. Espero que t’hagi agradat el capítol previ, Jo. Si et 
refereixes a algú en tercera persona, li dius tu. Per exemple ara jo em refereixo a tu, el 
lector. Visquis on visquis, et diguis com et diguis, estàs llegint això. Espero que t’agradi. 
No tinc moltes més idees sobre què conversar, me'n pots donar unes quantes, si us plau? 
O tu tampoc en tens? Doncs d’acord. M’ inventaré un nom per tu. A veure. Martí? No, no. 
Pau? No. Joan? Tampoc. Últim intent. Pol? Sí, sí, és un nom molt bo per tu. Tens 29,no, 
34 anys. Vius al Poblenou, al no 46, pis 3r .T’agrada la xocolata sense lactosa amb taronja. 
No t’agrada el gelat de llet merengada. Quina pena, perquè el gelat de llet merengada, 
amb una mica de canyella a sobre és molt bo. El teu menjar preferit és la pasta a la 
bolognesa, i les teves postres preferides són les maduixes amb nata. Tens un grau 
d’honor en matemàtiques, però prefereixes ser professor de art i plàstica. Fas classes 
privades a 50 € per hora i quart. T’agrada llegir, però estaràs decebut, perquè aquest 
capítol ja s’acaba. 

  

Ell 

Ell, la persona que seu al teu costat. O també pot ser ella. La persona al teu costat que 
està llegint això amb tu. Tampoc em sé com es diu. No cal que me’l digui, només que 
segueixi llegint. Li agrada el llibre? Com el troba? Intrigant, curiós, li ha arribat a les seves 
expectatives? Prou de preguntes, ja m’ho dirà després. Com va la seva vida? No cal que 
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expliqui detalls, nomes si la vida li va bé. A mi em va molt bé, gràcies per preguntar. Té 
interessos per la vida? Vol fer alguna cosa extraordinària en la seva vida, alguna cosa 
inoblidable, de la qual es parlarà durant segles i segles? No? Quina pena. Potser vol llegir 
fins al final d’aquest capítol, no és que sigui una cosa de la qual es parlarà durant segles i 
segles, però això no importa, oi? Que gaudeixis del següent capítol. 

  

Nosaltres 

Nosaltres, les persones reunides en aquesta sala, en aquest dia, en aquesta hora, per 
celebrar el sant d’ un cavaller que va viure fa molts anys, per escoltar les varies proses i 
poesies que tots hem escrit per veure qui guanya de cada curs i qui queda segon. Quan 
nosaltres, la raça humana, ens posem a idealitzar i a treballar, podem arribar a grans 
conquestes i a complir grans objectius. Però hi haurà un dia en què nosaltres ja no hi 
serem, que ens haurem extingit, la raça humana no serà més que un record en el passat. 
Però de moment no pensem en això, que no serà per mil milions d’anys. De moment 
pensem en el present, avui. Estem a punt de descobrir el secret a controlar l’ Intel·ligència 
Artificial. A tot arreu del món, s’estan descobrint noves tecnologies. El nou president de la 
EUA, Donald Trump, vol construir un mur a les fronteres de Mèxic per “protegir” la EUA. Si 
em doneu el dret a expressar-me, jo opinaria que per realment protegir la EUA, haurien 
de fer un mur al voltant de la casa de Trump, o al voltant d’ell mateix. Però això només és 
la meva opinió, eh? No m’ heu de creure. I això és la meva opinió sobre la humanitat. No 
la teva, ni la seva, ni la nostra. La meva. 

Humanitat, fins demà. 

 NOMIS 

Sonny McCammond, 1r ESO A 

 

LA VERITAT DE RÒMUL AUGUSTUS 

 9 de setembre de 532 d. C.(13:08) 

Un vell relatava als seus néts: 

-Eren temps de la caiguda de l’imperi. A Ravenna, la seva capital, no s’hi podia viure, però 
eren temps de glòria i la gent anava més avançada tecnològicament que ara. L’emperador 
era massa jove. Des de la caiguda de l’emperador Juli Nepot gràcies al cop d’estat del 
general Orestes, pare de Ròmul, que li va cedir el tron. Els bàrbars pressionaven i ara 
estaven encerclant la ciutat de Ravenna. Tot just entraven per la porta del Cardo 
Decumanus, si més no aquest era el meu punt de vista del Palau de Ravenna. Ròmul 
August estava desesperat, el coneixia més que ningú. 

  
1. TOT VA SOBRE RODES 

4 de setembre de 476 d. C. Ravenna. 

Flavi Ròmul August, últim emperador de l’imperi romà d’occident, de només tretze anys, 
quasi catorze anys, restava assegut, a la seva trona sota la lloba dels pits enormes. 

- No, no i no- deia Ròmul, orfe i ara que se li esfondrava l’imperi- no ho permetré! 
Bloquegeu l’entrada! 

Els soldats enemics van obrir les portes de la sala i tot de soldats bàrbars van entrar i van 
lluitar contra un parell de legionaris i van matar Pau, germà d’Orestes, oncle de Ròmul. De 
cop va aparèixer Odoacre, cabdill dels bàrbars i futur primer rei bàrbar d’Itàlia. 

- Agenolla’t- va dir Odoacre. Odoacre, s’assegué al tron imperial i Ròmul se li tirà als 
peus plorant, oferint-li una corona d’or amb uns brillants. 

- Jo, Flavi Ròmul Augustus, últim emperador de Roma, amb el nom del pare, del fill i 
l’esperit sant, abdico i cedeixo la corona a Odoacre- Odoacre, la va rebutjar i la va 
trencar. 
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- Seré un Rex, no un Imperator. Em fas pena, Ròmul. No et mataré, però et portaré 
al castell de l’Ou, a Nàpols, allà hi estaràs per sempre. 

Aleshores un nen, un criat de la mateixa edat que Ròmul, va sortir corrents i es va tirar 
per la finestra. Ròmul el va seguir i van caure sobre un tendal. Van baixar corrents, van 
travessar el Cardo Decumanus i van sortir de Ravenna, perseguits per un grup de bàrbars 
barbuts. 
  

9 de juliol de 477 d. C. 

- Fixa’t Ròmul- va dir el criat, amic seu, de nom Albertus- allò ja és la Gàl·lia- Hi 
esterem per sempre més, anem a Massàlia. 

Al dia 10 de juliol, van anar a una fonda de la ciutat de Massàlia, al Regne de Tolosa. 

Ròmul va vendre un brillant de la roba que portava al sortir del palau. 

- Bonum mane-va dir l’Albertus- locus esset, ut a nocte. 

- Molt bé ens va dir l’hostaler- com us dieu? Tranquils, sóc fidel a l’imperi romà. Em 
dic Marcius, vaig néixer a Tarraco l’any 429 d. C., qui sou, pelegrins veniu de 
Roma, o bé de Ravenna? 

- Li diem?-va preguntar Albertus a Ròmul. 

- Sí. 

- Hola em dic Albertus Valerius, fill de Prym Valerius, general romà- va dir l’Albertus 
-també sóc criat del palau Imperial. 

- Jo em dic Flavi Romulus Augustus, últim emperador de Roma. 

- Oh, veniu, la meva dona us acollirà, per tot arreu us busquen els soldats visigots, 
ja que tenen una unió amb Odoacre. 

A l’habitació on van entrar a continuació hi havia una senyora d’uns quaranta-cinc anys 
que, després de que es presentessin els nens, ara ja nois, els hi va donar menjar i van 
adormir-se plàcidament. 

- Però no poden estar aquí, ens mataran a tots- replicava l’home. 

- És que és l’emperador,-digué la dona-Calla! Demà marxaran a primera hora. Els 
enviem amb els meus pares a Tàrraco! 

- D’acord. 

L’endemà a dos quarts de sis del matí, quan el gall encara no cantava, van partir amb ple 
de provisions i diners cap a Tàrraco. Setmanes després, van arribar a una esplanada on hi 
havia una petita ciutat, allà hi havia un pastor amb ovelles. 

- Bon home, ens podríeu dir on som? 

- A Bàrcino, romans. 

- Ravenna ha caigut, ja no existeix l’Imperi Romà - va dir Ròmul. 

- Gràcies, bon home, a reveure. 

- Adéu noiets. 

Van fer via cap a Bàrcino on van estar uns quants dies. Unes setmanes després, amb 
barba petita, ja que es feien homes, van arribar a Tàrraco el dia 3 de gener de 478 d.C. 

Els va costar trobar la casa, fins al vespre, ja que havien arribat al matí. 

Van trucar la porta i una dona d’uns setanta-cinc anys va obrir la porta. 

- Hola som Albertus Valerius i Romulus Augustus, venim enviats des de Massàlia- va 
dir Ròmul - esperem que ens acolliu bé, l’imperi ha caigut. 

- Noo -va dir la vella- quan vaig néixer l’imperi fins i tot era unit, ara s’ha mort… 
Vincentius, vine per favor. 

Va aparèixer un home. 

Amor meu, s’ha mort l’imperi! 

Els dos es van abraçar i van esclatar a plors. Van entrar a dins de la casa, i van ser rebuts 
amb menjar al costat d’una llar de foc, ja que feia molt de fred. 
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2. PIRINEUS ENLLÀ 

Van estar allà fins l’any 479 d.C. 

 

4 de maig de 479. 

Els soldats del Regne Tolosa picaven la porta. Va obrir l’home gran que a Albertus i a 
Ròmul havia guardat juntament amb la seva dona. 

- Busquem un jove, l’emperador Ròmul, fill d’Orestes. Deixeu-me passar a casa 
vostre. 

- No!-va dir l’ancià. 

Un soldat va colpejar l’ancià que caigué mort al terra. Als mateixos instants, a una altra 
sala els nens, ara nois, es preparaven per escapar, mentrestant la senyora de la casa els 
ajudava, però al veure la mort del seu marit es va clavar un ganivet que tenia preparat 
per quan arribessin els soldats. 

- Corre Albertus- cridà en Ròmul. 

En aquell moment els van sentir i el que van fer els nois a continuació va ser baixar al 
celler corrents i posar-se dins d’una bóta de vi. 

- Registreu la casa, ordre que ve directa d’Euric, el nostre rei. 

Ells estaven a baix i van sentir com les escales cruixien i van veure com dos soldats alts 
s’apropaven fins a tocar d’ells. 

- Aquí no hi ha ningú.- va dir un bàrbar, i tot seguit van marxar. 

En Ròmul i l’Albertus, van agafar les coses i van anar fora de la casa. 
  

Mesos després van arribar a Lutètia Parisòrium. 

- Regne dels francs… Per què ha caigut tot l’imperi? Podríem anar a Londinium… 

- Sí, allà diuen que hi ha gent que vol una altra vegada l’imperi romà... 

- Qui sou vosaltres, romans?- va dir un pastor 

- Uii, ehhh, nosaltres som… 

- Digues-li, Ròmul. L’última vegada ens van acollir molt bé. 

- Sóc Ròmul August. En aquell moment del darrere del pastor en van aparèixer dos 
més: 

- A ciutat ens donen molts diners si us portem davant del tribunal de condemna… 
Au, va agafeu-los!- els van agafar i els van tapar la boca, els ulls i els van posar 
dins d’una saca. 

Quan els ulls van tornar a veure claror, eren davant d’un ‘’tribunal’’. 

- Com a conseqüència de ser emperador i còmplice d’aquest, esteu condemnats a 
mort. 

Els portaven amb un carro a un lloc, on serien penjats fins que l’aire se’ls acabés. Pel camí 
uns homes van assaltar el carruatge i van matar a tothom, excepte Ròmul i Albertus. 
Ròmul tenia una ferida a la cama, molt gran ja que un ferro se li havia clavat durant el 
trajecte. 

- Qui sou? 

Sense pensar-s’ho dues vegades van dir: 

- Ningú- i van marxar corrents. 

 Van córrer i es van escapar de la ciutat, van travessar camps fins a veure el Canal de la 
Mànega. 

  
7 de febrer de 480, Londinum. 

Allà, com que ja eren grans, ningú no els reconeixeria. Van optar per començar de nou. 
Van establir-se als afores, es van fer un casa amb fusta del bosc i palla d’una granja 
propera i van fer mobles a la romana, que semblés que fos Roma. Van començar robant 
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llet a la granja propera i després venent-la aconseguien diners. Amb aquests diners es van 
comprar la seva vaca i amb els diners de la seva llet, van aconseguir més vaques. En 
aquell moment ja venien dos productes: carn i  llet. Van optar per gallines, després, 
garrins,... Es van fer molt rics, treballant i amb esforç, fet que els va portar a viure al 
centre de la ciutat, dins de la muralla. Un cop allà es van vendre la granja i van obrir un 
negoci que consistia en vendre ceràmica, amb els diners, van fer-se molt rics i van decidir 
que allà vivien massa malament per el seu “abast”. 

- Què podem fer? M’avorreixo molt. Criades i criats, ceràmica, diners… I si anem a 
Constantinoble? Allà encara es conserva la cultura romana, tenim prou diners i 
luxes per anar-hi. Trigaríem uns dos mesos. Però vull comprar i vendre… Un any… I 
allà si arribem amb diners i vivim allà ens posaran a un càrrec alt funcionari i 
estarem amb l’emperador Zenó, que li parlarem sobre qui som, ens escoltarà i 
tornarem a ser monarques, si més no tu, Ròmul. 

- Somiar es gratuït. 

- Calla- digué Albertus. 

- Anem a Constantinoble, com vulguis. 

 
4 de octubre de 485. 

- Preparat? ¿Has agafat els diners, tens el certificat de ciutadà romà i de Londinum 
del Saxons, tens també…? 

- Sí, ho tinc tot- digué Ròmul. 

Van agafar les coses i van vendre criats, cosa que els va fer més rics i també la casa i el 
negoci. 

  

3. CONSTANTINOBLE, PETITA ESTADA 

Ròmul i Albertus van arribar a Constantinoble el dia 8 de setembre de l’any 486. Un cop 
allà es van comprar un pis d’una Insulae i van comprar els mobles suficients i després 
amb uns diners van obrir un negoci que van arribar a ser molt rics fins a esdevenir 
patricis. 

Un dia va sortir un cartell que anunciava que l’emperador Zenó volia veure alguns patricis. 
l’Albertus i en Ròmul, sense pensar-s’ho dues vegades van accedir a aquesta invitació i 
van anar a veure l’emperador. 

Era dia 9 de desembre de 487. Zenó, l’emperador, els va preguntar com es deien. 

- Albertus, fill de Prym Valerius. 

- Què faig? 

- És l’emperador bizantí, segur que t’ajuda… 

- Ròmul, Ròmulus Augustus, fill d’Orestes, jo, últim emperador romà. 

- És cert, oh, Ròmul? Ets tu en Ròmul real? 

Després que en Ròmul passés unes proves, Zenó va veure que era Ròmul. 

- Ah, d’acord, senyor emperador. Bàrbars!- van aparèixer uns guàrdies bàrbars 
d’Odoacre. 

- Hola, Ròmul i Albertus porteu onze anys en caça i captura… 

Els van capturar i els van portar el port on van ser deportats amb vaixell fins a Roma, allà 
Odoacre decidiria el seu destí… 

  
16 de gener de 488, Roma 

- Odoacre estarà content- comentava el general que governava a la zona de Roma- 
quina mala sort que la capital sigui Ravenna. 
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- Estareu, com va dir Odoacre, ja que li fa pena matar-vos, a una presó de per vida, 
a Nàpols al Castell de l’Ou, fortalesa natural. No intenteu fugar-vos, perquè és 
impossible. A més, a més, Odoacre em mataria… Porteu-los al Castell de l’Ou! 

  
31 de gener de 488, Castell de l’Ou, Nàpols 

- Aquí haurem de dormir? -va preguntar Ròmul. 

- I massa que en tens- el respongué un guàrdia. 

Quan va marxar el guàrdia i els va posar dins de la cel·la l’Albertus va dir: 

- Comencem a idear un pla per escapar. 

- D’acord Albertus, d’acord. 

- Eh! Vosaltres! teniu una forquilla i menjar, quina sort que teniu! 

Quan va marxar el guàrdia van començar a rascar la paret i amb la calç van formar una 
forquilla idèntica que quan va tornar a passar el guàrdia li van entregar. 

Van estar molt de temps rascant fins que van veure una paret feta de pedra seca. 

- És pedra seca, escapem ara, Ròmul! 

- No, Albertus, no, jo em quedo. No puc marxar, no veus que faríem una altra 
guerra, no puc, ens buscarien i ens matarien, no… 

- Vinga, va no facis el burro que ja he tirat al terra la paret de pedra seca! Bé és 
igual, ja vindràs. 

L’Albertus va sortir a l’exterior, a un barranc que si el bordejaves, anaves a parar a 
Nàpols. 

Ja era a fora quan va sentir: 

- Què coi has fet maleit Ròmul, ets inútil, seràs castigat, vine cap aquí- i mentrestant 
ell s’allunyava, anava sentint crits, cada cop més apagats. 

  
9 de setembre de 532 d.C. (14:02) 

- I al final vaig agafar un vaixell del port de Nàpols i vaig anar a viure a un poble que 
es diu Sancti Martini, us sona? 

- Sííí!!!- van dir els nens- però si és on vivim ara! 

- Exacte! 

*** 
Sancti Martini, que realment la primera data trobada és del segle IX d.C., però és 
possible que abans hi fos. Va evolucionar el nom a Arenys i després es va formar 
un barri mariner que es va independitzar i va formar el seu poble i es va dir 
Santa Maria d’Arenys, mentrestant el poble original es va passar a dir Sant Martí 
d’Arenys. La família de l’Albertus, va anar a viure a Santa Maria d’Arenys, que es 
va canviar el nom a Arenys de Mar. 

Em dic Jaume Valerià* Albertí, descendent directe d’Albertus Valerius, amic de 
Flavi Ròmul August, últim emperador de l’Imperi romà d’occident i de l’Europa 
occidental fins que Carlemany ho va ser nombrat tres-cents vint anys després. 

*** 
*Valerià, varia de Valerius, mot que s’ha catalanitzat al llarg de la història, ha passat del 
llatí al català. Per tant, el cognom s’ha mantingut. 

 NICOLAU II 

Sàgar Vilanova, 1r d’ESO B 

 

15 MINUTS 

Poc temps, moltes coses. Moltes hipòtesis, una solució. Una necessitat, molts impulsos. 
Moltes sensacions, una intenció. Havia arribat l’hora, després de tant esperar, de saber la 
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veritat, que totes aquelles hores haguessin valgut la pena, que totes aquelles 
investigacions, nits sense dormir i tensions acumulades donessin una explicació, una 
resposta. 

Aquell paper, aquella cal·ligrafia, aquella olor. Portava dies donant-li voltes al cap, 
rumiant, pensant en aquella frase: ”jo et conec molt, però tu a tu mateix?”. Per què a mi? 
Per què a sota el coixí? Tot plegat se’m feia estrany. Mai havia tingut aquella sensació: 
mai havia estat tan intrigat, nerviós i alhora espantat, sense una idea clara de què em 
podia passar en un futur no gaire llunyà. La carta havia estat escrita en un paper 
quadriculat, estripat amb pressa, amb una lletra sense cura, un bolígraf de tinta blava, 
mig gastat. Al final del paper i amb lletra petita posava: “A les 00:15 ho has de saber si 
no vols que t’ho torni a fer”. Què podia voler dir això? Estava molt confós, només 
quedaven 15 minuts per un quart d’una i encara no tenia la solució. Realment allò podia 
dir moltes coses, una broma del meu germà gran, un enigma d’algun desconegut per 
posar-me a prova, un paper perdut,... fos el que fos allò havia de tenir alguna intenció, un 
perquè. Quin era el motiu de les 00:15? Allò em descol·locava completament. Estava 
desesperat, per moments semblava que ja ho tenia, que finalment queia el fruit que tant 
havia trigat a madurar, d’altra banda, a estones, tot el que tenia se m’esfumava en un 
tres i no res, com un núvol en un dia assolellat, com l’adéu d’un comiat. Semblava 
mentida que després d’una setmana pensant no hagués trobat la resposta. Simplement 
era qüestió d’esperar, de confiar en el destí, de deixar-se emportar com un veler amb el 
vent. Cada cop s’apropava més l’hora, 30 segons per desmantellar tota la història. De cop 
em va venir un pressentiment, no sé de quan era, però em va venir una imatge al cap, a 
la imatge sortia jo amb somriure malèfic i amb la mirada perduda, escrivint la carta i 
tornant-me al llit. De cop i volta van sonar les campanades que indicaven que era l’hora i 
tots els rellotges de la casa es van parar de cop en sec. Aleshores una veu va sonar 
darrere meu i va dir: “No sabies que eres somnàmbul?”. 

POMPADOUR 

Andrea Fages, 1r d’ESO B 

 

ES VEU EL MAR DES D’AQUÍ DALT 

Quin bon dia que fa! Es veu el mar des d’aquí dalt; sento cantar els ocells, la gent està a 
la platja. No m’imagino què deuen estar fent els meus amics, fa molt dies que no em 
venen a veure. Fa temps que ningú ha vingut a parlar-me, potser ja no es recorden de mi. 
Les flors de la mare s’han pansit, i ningú n’ha portat de noves. Encara que faci un bon dia, 
és un dia molt avorrit. Només van venir a veure’m els tres primers dies després de 
l’accident. 

Un moment, sembla que s’apropa un gos. No vull que se’m pixi a sobre, si us plau que 
marxi ja! 

Avui només he sentit passar un parell de cotxes, sembla que no hi ha gaire moviment. 
Això em recorda el dia de l’accident, semblava que no hi havia ningú a la carretera i de 
cop i volta va aparèixer el maleït camió i vam xocar. Si el pare no hagués contestat al 
telèfon potser res no hauria passat. Cada nit des d’aleshores no paro de pensar en els 
últims segons abans de l’impacte. El temps aquí dalt se’m fa molt llarg. Les nits aquí em 
fan molta por, de vegades ve algú i comença a plorar. Em costa adormir-me, descansar i 
relaxar-me. No sé ni per què matino si no he de fer res durant tot el dia. Em sento molt 
sol, aquí no hi ha ningú amb qui parlar. Molts cops ve gent vestida de negre i es posen a 
plorar, mai he sabut per què ploraven, només sé que els pares també van plorar. 

 Encara que tingui nou anys sé molt bé què m’ha passat, sé que no tornaré a jugar amb 
els meus amics, també sé que no tornaré a casa, ja que estic mort. 

  

OMINONA 

Víctor Rodríguez, 2n d’ESO A 
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ELL, EL MEU MÚSIC 

Cada dia em vénen al cap imatges d’aquell dia en què la meva vida va canviar 
completament. Era juliol de 1936. Tenia 13 anys. Tenia unes amigues que en aquell 
moment no les hauria canviat per res del món. Es deien Joana i Marta. La Marta era una 
noia molt extravertida. Molts nois li anaven al darrere, era simpàtica, guapa, i a més tenia 
molt d’estil. Era la més popular del barri. Tenia un xicot que es deia Quim. Era alt, guapo… 
amb uns ulls tan negres com la nit. Realment era molt bonic. La Joana era més 
introvertida, però era la més llesta de totes tres. Sempre tenia alguna cosa pensada. 
Teníem un problema, i ella el solucionava. La Jouie (així és com li dèiem) era castanya, i 
uns penetrants ulls de color blau. Però el que passava és que ella sempre anava amb la 
gent més marginada, i llavors cap noi no s’hi fixava. Jo en canvi, era més normal. A 
l’escola, jo treia notables, béns… però en aquell moment estava una mica dispersa. Tenia 
moltes coses al cap, bé, no ens enganyem, només una. El tenia a ell, el meu amor. Ell era 
tres anys més gran que jo. Era molt bufó. Era d’estatura mitjana, ros, uns ulls ametllats 
que hipnotitzaven a tothom que se’l mirava. Era molt simpàtic. A més, era un virtuós del 
piano. Cada dia el veia a l’escola, i sempre em somreia. Jo estava realment molt feliç. Les 
meves amigues em deien que estava boja, i jo sempre els responia amb un “ho sé”. Ell, el 
meu amor, era molt popular. Saludava a tothom i sempre tenia un “ Com estàs?” preparat 
a la boca. Una companya meva també anava per ell, però no tant com jo. A més ell 
tampoc no li feia ni cas. Les meves amigues i jo teníem un sobrenom, perquè ningú sabés 
de qui parlàvem. Li dèiem “El Músic”. Quan dèiem això ningú es parava a pensar que era 
ell. El Músic i jo ja feia temps que ens coneixíem i havíem arribat a ser molt amics, però 
en aquell moment, ja no coincidíem tant. Cada dia estava més enamorada. 

  
17 de juliol. 

Feia un mes i un dia, havia sigut el meu aniversari. M’havien regalat un conill, molt bonic. 
Li vaig posar Boleta. Era marró i la cua de color blanc. Estava molt contenta, perquè el 
Músic em va felicitar pel dia del meu aniversari. Havia sortit al matí amb les meves 
amigues a fer un tomb i, cap a l’hora de dinar, vam arribar a una cruïlla, i ens vam 
separar, cada una a casa seva. Tota la família estava ja reunida. Em va semblar estrany, 
perquè només ens reuníem els diumenges, i érem dissabte. Jo estava molt contenta, 
perquè la Jouie i la Marta m’havien dit que potser tenia possibilitats amb el Músic. 

El meu pare estava molt seriós. El meu germà estava agafat a la cama de la meva mare 
que estava a punt de plorar. Els meus tiets estaven abraçats, i els meus avis, al llit que 
estava al menjador, s’estaven fent un petó. Em vaig espantar molt, perquè pensava que 
s’havia mort algú. Però no, no podia ser, perquè estaven tots allà: 

- Què ha passat?- vaig preguntar, amb la veu tremolosa. 

- A la ràdio, han dit una cosa horrorosa.- em va respondre el meu pare. 

- Però què, què han dit?- estava molt impacient. La meva mare, va deixar el meu 
germà, i va venir cap a mi. 

- Franco, el Francisco Franco, ha proclamat la guerra a tot Espanya. En aquell 
instant, en aquell precís instant, vaig saber que la meva vida havia canviat per 
sempre. Em vaig començar a marejar, i em vaig asseure a la butaca de l’àvia. Vaig 
pensar amb tot el que podia perdre. La família, la Marta i la Jouie, els estudis, el 
conill… però sobre tot a ell, al Músic. Em vaig posar a plorar desesperadament. 

  

1 d’Abril de 1939 

Per fi. Per fi s’havia acabat aquell malson. Aquell comunicat, havia acabat amb la guerra. 
El comunicat, que havia escrit Franco, deia així: 

“En el dia d’avui, captiu i desarmat l’Exèrcit Roig, han aconseguit les tropes nacionals els 
seus últims objectius militars. La guerra ha acabat.” 

Ara jo era una altra, bé tots érem uns altres. Mon pare va marxar a la guerra, i, gràcies a 
Déu va tornar, però sense una cama. Va rebre l’impacte d’una bomba que va caure a la 
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caserna a on estava. El meu pare era del bàndol dels rojos, i això, per més endavant li va 
causar un gran calvari. El meu germà també ho va passar molt malament, perquè un dels 
seus millors amics, va haver de marxar a l’Argentina, perquè buscaven el seu pare. Ma 
mare portava cada dia menjar al mossèn, que el tenien amagat a la botiga de queviures 
de la Tieta Rosalia. La meva àvia va morir per falta d’alimentació, i al cap d’una any, al 
1938, el meu avi va morir de pena. Havien estat tota la vida junts. De la Marta i la Jouie 
no en vaig saber res durant un temps, però el dia 6 de gener (per reis) vaig rebre una 
carta de la Marta, a on em felicitava un bon nadal i em donava records des de França. 
Havien marxat els seus pares, els seus dos germans i ella a viure a Lió. El que no sabien 
és que al cap de quatre dies viurien la segona guerra mundial. 

Al cap d’un temps d’aquesta carta, la meva mare em va dir que la Jouie l’havien enviat a 
un orfenat de monges, i que no sabia quan podria tornar. I d’ell, del meu Músic… Com que 
era 3 anys més gran que jo, el van allistar a la Lleva del Biberó. Quan m’ho van dir no 
m’ho podia creure, era impossible que pogués sobreviure, moriria. Em va agafar un atac 
d’ansietat. A part que era la persona que més havia estimat en la meva vida, era el meu 
amic. No li podien fer això!. Vaig estar una setmana sense parlar, recordant-me a mi 
mateixa, tots els moments que havia viscut amb ell, i cada cop m’estava mentalitzant més 
de que havia mort. N’estava seguríssima. 

Doncs la guerra havia acabat a l’1 d’Abril, i el dia 2, ja estava a casa, esperant-me a la 
porta. Si era ell, el meu Músic. El meu amor. L’única persona que no hauria deixat mai 
d’estimar-la. Va venir, i em va dir: 

- T’he trobat molt a faltar, bonica. 

Mai més ens vàrem tornar a separar.  

ARÀLIA 

Guida Miró, 2n d’ESO A 

 

 

 

 

 

ESTIMAT BRUNO 

7/3/2017 

Estimat Bruno, 

Quan tornaràs? Em vas dir que et trobaria al riu, que tu m'esperaries allà. Però avui m'he 
passat dues hores contemplant la superfície clara de l'aigua i no t'he vist en cap moment. 
M'hauria quedat allà molt més temps però havia de tornar a casa per sopar. Vine'm a 
veure si us plau, ja sé que no vols conèixer els meus pares però pots venir un dia que ells 
no estiguin a casa. 

Avui a l'escola havíem de fer una redacció sobre el nostre millor amic i jo l'he fet sobre tu, 
tots m'han començat a dir que no s'ho creien, que m'ho estava inventant perquè no tenia 
un millor amic i em feia vergonya dir-ho, al principi m’ha afectat i m’he enfadat amb ells 
però després ho he pensat i a mi m'és igual el que diguin els altres, jo sé que et tinc a tu i 
amb això en tinc prou. Deixa't veure algun dia, que en tinc moltes ganes. Ja sé que vols 
desconnectar una mica però veure'ns una vegada a la setmana no estaria malament. 

Pensa't-ho. 

Una abraçada. 

Mireia. 

P.D. No sé si vaig tenir temps de dir-t’ho abans que marxessis: m’han detectat una 
malaltia al cervell, encara no saben què és, creuen que soc bipolar encara que jo crec que 
no. Ara cada dia he de prendre quatre pastilles. 

Adéu.  
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19/3/2017 

Estimat Bruno, 

Sense tu em sento molt sola, ja no tinc ningú que m'ajudi a fer els deures ni ningú que 
em faci passar unes tardes divertides parlant de la vida. Però em consola el pensament 
que algun dia tornaràs o et deixaràs veure al riu i podrem nedar junts una estona. Avui ha 
sigut un dia normal com els altres, l’únic detall és que tu no hi eres i no és precisament un 
petit detall. En veritat no sé per què escric aquestes cartes, no tinc ni la teva adreça, ni la 
dels teus pares. Potser és perquè m'ajuda a desfogar-me. En veritat en tot el temps que 
portem junts mai m'has presentat cap amic ni els teus pares, d’acord, jo tampoc, i la raó 
per la qual jo no ho he fet és perquè no tinc cap persona per presentar-te, potser a tu et 
passa el mateix. 

A classe no aconsegueixo concentrar-me, sempre estic mirant per la finestra per veure si 
et veig. Jo crec que no soc bipolar, el que passa es que tinc alguna altra malaltia, n'estic 
segura. Segurament em van detectar alguna cosa i com que vaig estar una temporada 
trista per la mort de la meva mare, després ho vaig aconseguir oblidar i estava feliç i ara 
te n’has anat, han pensat que podria ser això. Una casualitat és que quan em van 
començar a donar les pastilles contra la bipolaritat tu te’n vas anar. 

Et trobo a faltar. 

Mireia. 

31/3/2017 

Estimat Bruno, 

Avui et porto dues males notícies, el meu pare es vol traslladar a Mallorca. Allà hi viu la 
meva tieta i diu que viure amb ella ens ajudarà a pagar tots els deutes que ens han 
quedat. M'he barallat amb ell perquè jo no vull marxar. Si me'n vaig no tindré possibilitats 
de tornar-te a veure. La segona mala notícia es aquesta: al meu pare li dic que vaig a 
estudiar totes les tardes a casa d'una amiga, però l'altre dia estava asseguda a sobre 
d'una roca mirant el riu però se’m va fer una mica tard i quan vaig començar a aixecar-me 
per marxar vaig sentir la veu del meu pare des de darrere. No em va dir res més, em va 
agafar per la màniga i em va portar fins a casa. Des d’aquell dia ve cada tarda una 
psicòloga a casa que no em para de fer preguntes personals, tranquil no li he dit res de tu. 
Des d'aquell dia no em deixen tornar al riu, segons la psicòloga el que em passa es que 
encara no he superat la mort de la meva mare i que vaig a llocs on passava molt de 
temps amb ella per poder tornar a crear la seva imatge i per imaginar que no s’hagués 
mort. 

Demà aniré a fer unes proves a l’hospital per veure com porto la malaltia. 

Per cert, ja fa un mes que te'n vas anar, començo a pensar que no tornaràs, que t'has 
cansat de mi o que no tornaràs mai més. Bé he d'anar a fer els deures. 

Adéu. 

Mireia. 

11/4/2017 

Estimat Bruno, 

T’enyoro massa. No puc viure sense tu. Torna, si us plau. 

Mireia. 

24/4/2017 

Estimat Bruno, 

Em sap greu el que et diré ara però no aguanto més. No puc continuar així, estant cada 
minut de la meva vida pendent de si et puc veure, a les nits no puc dormir, a l'insti estic 
tota l’estona mirant per la finestra i les tardes, ara que no puc anar al riu, me les passo 
mirant des de la finestra de la meva habitació, gairebé no menjo perquè al menjador no hi 
ha finestres, llavors no puc estar mirant si vens. Això per a mi s'ha convertit en una 
obsessió i no aguanto més. Ja han passat tres mesos i res. Ni una sola carta, ni un sol 
correu electrònic. No et pensis que no he intentat oblidar-te, ho intento gairebé cada dia, 
però com més vegades ho intento més fort es fa el desig de tornar-te a veure i de tornar a 
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parlar amb tu. Et dono les gràcies per tot el que has fet per mi, però amb totes les coses 
bones que has fet també has acabat amb mi. Te n'has anat i m'has deixat sola, abans tu 
eres el que no em feia sentir sola, el que em proporcionava les ganes per viure, el que 
m'ajudava a tirar endavant. Vas aparèixer just en el moment en què la meva mare es va 
morir i em vas ajudar a superar-ho. Però ara que no et tinc ja no puc fer cap d'aquestes 
coses i no hi ha cap altra persona que m'ajudi a continuar. Diuen que les coses passen per 
algun motiu, però jo no entenc per què te’n vas anar sense dir-me res més que t’espero al 
riu. No sé què hi haurà després de la mort, potser em convertiré en una àguila i podré 
observar el mon des de dalt, potser hi ha el paradís i l'infern o potser no hi ha res, no ho 
sé, però potser allà on vagi et trobi, o potser no. Només vull que sàpigues que has sigut 
una persona molt important per a mi, que has estat la persona que he estimat mes i que 
encara que me’n vagi vull que sàpigues que sempre et portaré a dins meu. 

Adéu. 

Mireia. 
  

Es troba cadàver d'una noia de 15 anys a la riba del Llobregat. Dissabte passat dos 
corredors estaven fent esport pels voltants del Llobregat, quan de sobte a la riba del riu 
van trobar el cadàver d'una noia de 15 anys. Van trucar immediatament al 112 i va arribar 
una ambulància que va portar a la noia a l'hospital, encara que ja portava una estona 
morta. Encara no se sap la causa de la seva mort, podria ser un eventual suïcidi. Els 
metges ens informen que fa temps li van detectar una malaltia que van suposar que era 
bipolarisme però amb una revisió bastant recent han pogut observar el seu error, ella no 
era bipolar sinó esquizofrènica, encara que aquest error encara no l’havien fet saber a la 
família abans de la mort de la noia.  

MGL 

Mia Guaitoli, 2n d’ESO B 

 

 

ÀNGELS 

- Tinc gana...Puc menjar?- 

- Sí, amor meu...sí, dorm, i mentrestant vaig a preparar el dinar… 

Les llàgrimes corren per les galtes de totes dues, ella de gana, jo de la impotència que 
sento al no poder assecar les seves. 

- Mama...ja estic dormint, prepara el dinar si us plau. 

- Sí, amor, sí- Més llàgrimes. No les puc parar. 

Comprovo que s’hagi adormit, acaricio suaument la seva panxa inflada per la desnutrició i 
els ulls se’m neguen en llàgrimes. Un altre cop.  

Surto de la nostra cabana i veig el de sempre: la terra erma i seca, el pou, que no treu 
aigua bona des de fa temps, i un parell d’ arbres: l’única ombra. 

Els altres em saluden amb la tristesa instal·lada permanentment als ulls, el pes de la vida 
els ha aixafat des de fa temps. 

Vaig a la cabana veïna i entro apartant suaument la tela de la porta, ells veuen el rubor de 
les meves galtes i saben immediatament a què he vingut. 

- Ja ho saps que no en tenim, de menjar. 

És clar que ho sé...Però somiar no mata, oi? 

Ells em miren entristits, la meva nena es de les poques criatures del poblat, les altres o 
van néixer mortes, o no van sobreviure al primer any de vida, però, tampoc no sé 
exactament què esperàvem, si la mare no menja el nen no te llet, es llei de vida. 

- És igual, de totes maneres si en tinguéssiu seria per a vosaltres. 

I en el moment en què ho dic m’adono de la trista realitat: ara per ara viurà el que 
aconsegueixi aigua i menjar, o el que robi millor. 
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*a 100 Km del poblat* 

- Ja no queda gaire. 

- M’és igual, afanya’t. 

- Ja va, pesada. Si porten anys així per unes hores no moriran. 

- Potser sí. 

- Igualment, jo sóc el pilot, tu deixa’t de merdes. 

- No són merdes, estem parlant de la vida de persones, per-so-nes. 

- Sé pronunciar. I ara calla si vols arribar ràpid. 

- Ets un xantatgista de merda. 

- Sóc l’únic que t’ hi pot portar. 

- Ja callo. 
  

*al poblat* 

Si ells no tenen menjar...Ningú en tindrà...En fi, un altre dia sense tastar res. No em ve de 
nou. 

Torno a la meva cabana, que per cert, puc dir amb orgull que és una de les més maques 
del poble: La va construir el meu marit fa bastant, quan encara vivia. 

Em vaig casar amb catorze anys, bastant tard si ho compares amb les altres noies, 
algunes amb deu anys ja estaven prenyades. El cas es que vaig tenir sort, ara la meva 
cabana està força desmillorada però aguanta bé, si més no tapa del sol… 

La meva filla dorm i la seva respiració irregular em fa patir força però no hi puc fer res. 

I de cop com si fossin àngels un noi i una noia baixen del cel. Literalment. 

Noi -Hola, som de l’UNICEF, venim a ajudar. 

Noia -Hi ha algú que tingui una desnutrició severa? 

Noi -Laia...Dit així… 

Jo -Ho-hola...La meva...la meva filla, té molta gana… 

Noia -OK. On es. 

Els guio cap a la meva cabana, tots dos porten xeringues i una olla, plena d’ alguna cosa 
que no sé què és, però fa tan bona olor… 

Arribem a la cabana i avancen cap a la meva filla, la meva nena preciosa… 

S’agenollen al seu costat, ella la mira amb tendresa i li toca el front. 

- Té febre? És greu? 

- D’això...Em sap greu… 

La meva nena bonica...Ja no hi és, inclòs els àngels...Fins i tot ells arriben tard. A hores d’ 
ara m’és igual morir. 

Ella ja no hi és...ella ja no hi és. 

A VERE VA 

Maria Luque, 2n d’ESO B 

 

EL TERROR DE MISTER CHARLES CORMWEL 

Cert és que un jutge de personalitat reflexiva i racional, com era Mister Charles Cormwel, 
no es deixaria intimidar ni un instant pel simple fet de caminar sol pels carrers de Londres 
en aquella hora intempestiva. Ni tant sols s’intimidava en el seu estat de salut tot i que 
havia empitjorat. 

Cal expressar, això no obstant, que sí que se sentia realment aterrit per la idea d’acabar 
en mans d’un desaprensiu com el que havien estat jutjant ell i els seus companys. Aquella 
tan desafortunada i desagradable setmana havia transcorregut durant el mes de març de 
1871. 
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Després d’un llarg i dens judici, Mr. Charles Cormwel va decidir tornar al seu hotel 
caminant pels carrers de Londres, de manera que aprofitaria per a prendre l’aire. Ja tenia 
ganes de tornar a la seva casa de camp de Sussex on vivia feliçment amb la seva esposa i 
la seva filla. 

Mr. Cormwel era un home de baixa estatura, amb un voluminós bigoti i amb un 
desmesurat sobrepès que li havia causat una greu malaltia cardíaca. Així doncs, Mr. 
Cormwel es va acomiadar dels advocats i dels presidents del jurat que l’havien 
acompanyat durant aquella setmana i va rebutjar el seu oferiment de compartir carruatge. 

Recordava bé on es trobava l’hotel així que va agafar el camí més curt, ja que tot i tenir 
ganes de caminar, no desitjava perdre’s entre la densa i fosca boira d’aquella nit d’hivern. 
Caminava pel costat del port quan, de sobte, va sentir un soroll de passes darrere seu. Es 
va girar i va veure com a pocs metres d’ell hi havia la silueta d’un home alt i vestit de 
fosc. Mr. Cormwel seguia caminant. 

En aquell moment va recordar que precisament la nit en què havien assassinat la víctima 
del judici que acabava de presidir: la víctima caminava sola pel carrer tant tranquil·lament 
com ho feia ara ell, fins que l’acusat es va apropar i la va matar a ganivetades. La víctima 
d’aquest terrible homicidi no era ni més ni menys que el subdirector del Banc d’Anglaterra. 
Mr. Cormwel caminava alterat a causa d’una incertesa que li treia la son des de feia dos 
dies. 

És evident doncs, que un subdirector del banc d’Anglaterra pot tenir certes enemistats 
amb un gran nombre de persones però, ¿i Mr. Cormwel? ¿tenia enemics? Sempre mirava 
de jutjar de manera justa i imparcial, a favor de la llei i també en aquesta ocasió havia 
aplicat la llei amb escrupolosa imparcialitat. Els seus companys asseguraven amb 
vehemència la culpabilitat de l’acusat però ell havia quedat impressionat en veure la 
insistència de l’acusat a declarar-se innocent, ja que no era un comportament normal. 

Mr. Charles va recordar la imatge d’aquell home, plorant, demanant clemència i jurant per 
Déu que ell era innocent. No obstant, i basant-se en les proves i evidències presentades 
en contra de l’acusat, Mr. Cormwel es va veure obligat a condemnar-lo a morir penjat amb 
una soga. En el moment que el seu martell de fusta havia picat sobre el taulell, la mirada 
d’aquell home l’havia glaçat. Ja no plorava, però dintre d’aquella mirada es condensava la 
tristor i la desesperació més absoluta. Aquell sentiment d’incertesa el torbava. 

Ell sempre havia tractat de ser just i desapassionat, sí. Però, ¿hauria encertat sempre? 
Mister Cormwel es va fixar en que el soroll de passes cada cop se sentien més a prop. ¿I si 
algú el seguia? Es va girar bruscament aixecant el bastó. 

L’home se li va apropar amb rapidesa. Mister Cormwel es va estremir. 

- No s’acosti! -digué espantat Mr. Charles. 

L’home, perplex, es va disculpar; 

- Dispensi, senyor, només volia demanar-li un llumí. 

El jutge es va ficar la mà esquerra a la butxaca de l'armilla i va llançar una capsa de 
llumins a terra. 

- Tingui, ja se’n pot anar.-Digué. 

- Gràcies, senyor. 

L’home va desaparèixer entre la foscor endinsant-se en un carreró. 

Mister Cormwel es va tranquil·litzar i es va recolzar en el bastó. Qui era aquell home? 

Algú que pretenia robar? O potser només volia un llumí. En aquest cas, Mr. Charles hauria 
quedat en ridícul. Bé, fos com fos ja se havia alliberat d’aquella situació tan incòmoda i 
ara podia dirigir-se a l’hotel. 

Ben pensat potser no hauria d’haver anat sol en aquella hora intempestiva però ara ja era 
massa tard. Volia suposar que no hi hauria cap altre lladre però, per si fos donat el cas, 
Mr. Charles va fer una volta sobre si mateix amb el bastó en alt per a assegurar-se que no 
hi havia ningú més. 

Va accelerar el pas quan, de sobte, li van venir a la ment les imatges dels morts dels seus 
judicis. No feia més de tres setmanes havia hagut de jutjar l’assassí del crim d’un 



Jocs Florals 2017 /  IEA Oriol Martorell 

55 
 

important jutge, conegut i company seu. Pel que deia l’acusat, el jutge havia actuat de 
manera corrupta al jutjar un assumpte de caràcter polític. El van assassinar fent-li menjar 
quinze bitllets fins que es va ofegar. 

En veure el cadàver del seu company, Mr. Cormwel es va espantar. La víctima tenia una 
expressió de terror mai no vista en cap altre cadàver. Tenia encara papers arrugats a la 
boca i una barreja de sang i tinta li regalimava pel coll i la camisa. Sense dubte, era una 
imatge d’allò més desagradable. Una ràfega de vent glaçat va dispersar la boira. 

Mr. Cormwel va sentir fred. Una rata va passar saltant pel seu costat. Ell es va espantar i 
va saltar. Va tremolar de fred i d’aversió. En una cantonada, va llegir el nom del carrer 
que portava a l’hotel. Va accelerar el pas i es va ficar dins el carreró, era fosc. Va observar 
com un grup de gent d’aspecte qüestionable es barallaven de manera violenta. 

Es van burlar del seu aspecte i se li van apropar cridant i saltant. 

Mr. Cormwel va aixecar el bastó. 

- Fora! -digué. 

Ja estava a prop de l’hotel. Va córrer i va obrir la porta. La va obrir ell mateix ja que en 
aquelles hores ja no hi havia cap grum. Des de sota de l’escala se sentia soroll. 

Estava espantat i atabalat així que va pujar corrent per les escales de fusta de l’hotel. Va 
rebuscar entre les butxaques però no trobava la clau de la seva habitació. A causa dels 
nervis tampoc no recordava el número de l’habitació. Les mans li tremolaven. 

De sobte, va recordar on havia guardat la clau. Va buscar a la butxaca interior de l’abric i 
la va trobar. A la clau posava el número 127. Quan va veure la porta, es va tranquil·litzar. 
Es va apropar i la va obrir. A l’entrar a la habitació, Mr. Charles Cormwel no va poder 
evitar un crit. Penjat amb una soga, a la biga que travessava el sostre de l’habitació, va 
veure un cadàver. Un cadàver amb el mateix aspecte que ell, la mateixa indumentària que 
ell, el mateix volum, el mateix bigoti, però amb la pell de color lilós, amb els ulls fora de 
les òrbites, amb els dits inflats i amb una horrible expressió de terror al rostre. 

El matí següent van trobar a Mr. Charles Cormwel mort d’un atac de cor a la seva 
habitació, vestit amb abric, bufanda i barret i observant amb terror una corda amb nus de 
soga que penjava del sostre. 

CHARLES DICKENS 

Raimon Garcia, 3r d’ESO A 

 

ETS UN RECORD 

El pare m’ho va dir tot. Ho va dir tot en una mirada, en una abraçada. Jo el vaig 
comprendre però no volia. Després, mare, et vaig mirar, borrosa per causa de les 
llàgrimes, i ho vaig comprendre. Tu no em miraves. Et feia vergonya. 

 Amb el temps et vas quedar sense forces, sense cabell. Cada dia et venia a veure a 
l'hospital i t'abraçava amb una abraçada d'aquelles que parlen, d'aquelles que et deien: 
“No et moris si us plau, et necessito”. Tu responies amb un fugaç somriure que de seguida 
queia a terra. Una falsa alegria que ens envoltava en una mentida. Tu ja estaves morta. 
Nosaltres et vèiem viva, però això no volia dir res. Tu et senties morta i jo era l'única que 
ho sabia. Ja estaves sense pits i sense força. Sense ganes, sense vida. No et volia morta 
però ja ho estaves. 

 Qui diria que d’un dia per l’altre només et quedaries en els nostres records. Ara només 
em queda pensar-te. Ja no puc tornar a viure moments amb tu mare. Ja no puc tornar-te 
a olorar la fina pell que tenies. Ja no puc acariciar suaument els cabells que mica en mica 
vas anar perdent. Ja no puc abraçar-te i escoltar el bàtec del teu cor. No podré captar la 
teva dolça mirada de mel. Perquè jo em penso quedar amb aquests records, aquests 
moments, mare. La teva última etapa, que se’t veia destrossada mentre la pena i la 
angoixa et corroïa, intentarem aïllar-la dels nostres caps. D’ara endavant et quedaràs en 
la memòria i en el nostre cor. 
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 El que més ens sorprèn de les morts dels estimats no és tan sols la mort en si, sinó la 
continuació de la teva pròpia existència. Perdre a algú molt estimat, tant que et penses 
que la teva vida i la seva estan unificades, que de cop l’altre mori et genera el sentiment 
més profund i confús que podràs arribar a sentir mai, el sentiment de morir-te per la falta 
d’un altre. Ara, mare, ja estàs morta, però la que s’està morint ara sóc jo. 

 KOARA 

Anne-Sophie Vallvé, 4t d’ESO A  

 

PREDESTINADA 

 No recordo gran cosa d’aquell dia o, si més no, no me’n vull recordar. Vaig sentir que em 
cridaven, que em cridaven i em deien que m’apartés, però quan vaig reaccionar ja era 
massa tard. Després dels crits vaig notar un cop al cap i a la cama, després vaig caure, 
em vaig marejar i… quan em vaig despertar jo era estirada en un llit que no era el meu 
amb tot d’ulls mirant-me. M’havien atropellat. 

 Després de l’accident, tot va canviar, jo vaig canviar. Vaig sortir al carrer i em va envair 
una onada de fred que em va calar els ossos. Després d'una setmana d'estar tancada a 
casa, sortir em feia sentir estranya. Em venien records de la meva infància quan veia els 
nens jugant amb la neu al meu voltant, mentre pensava en com havien canviat les coses. 
En aquell moment em vaig sentir molt sola, sense ningú que em pogués aconsellar ni fer 
una abraçada quan ho necessités. Observava el meu entorn des de fora, com qui llegeix 
un llibre o mira una pel·lícula. No em sentia d'aquell món, no entenia per què era jo allà. 

  Ara vaig en cadira de rodes. M’he quedat paralítica, no sento res de la cintura cap a 
baix, la meva vida no té sentit i la meva mare, a cada sopar, intenta convèncer-me del 
contrari sense gaire èxit. Jo em pregunto per què m’ha passat això a mi, és clar que ningú 
s’ho mereix, però… i si no hagués travessat el carrer en aquell moment? I si hagués 
reaccionat un segon abans? Potser res d’això no hauria passat, però potser havia de 
passar. Crec que la nostra vida està escrita, que tots tenim un destí i que fem el que fem 
ens passarà el que ens hagi de passar, per això no me culpo de l’accident. Però trobo a 
faltar quan la meva vida era normal. Cada dia arribo a l’institut pensant en quantes hores 
queden per sortir i és que podria dir que tots són amics meus, que em porto bé amb tots, 
però en realitat cap d’ells és amic meu, tots se’m queden mirant amb cara de compassió o 
xiuxiuegen alguna cosa a l’orella de qui tenen al costat. I això em fa de l’institut un infern. 
Em passo les hores dibuixant, sense parlar amb ningú i perdent el temps. Ja no aguanto 
més aquest lloc. Són vuit hores diàries en què em sento més sola que la una i ningú 
s’adona que em passa alguna cosa, que ja no puc més i que algun dia explotaré. 

A vegades vull cridar i destrossar-ho tot, però en comptes d’això em tanco a la meva 
habitació i em poso a plorar fins que m’adormo. Després penso que la vida segueix i no ho 
puc evitar, així que em faig la forta i somric, com si no m’afectés que tothom em tracti 
com a una estranya i diferent.  

 Els meus pares han decidit que el millor per a mi és portar-me al psicòleg, encara que jo 
no n’estic segura, i avui començo a anar a un grup de suport. Fem tard, així que quan 
entro a la sala i m’acomiado de la meva mare ja està tothom assegut en una cadira, en 
rotllana. Com que és el meu primer dia em presento i em presenten els que seran els 
meus companys de grup durant uns mesos. Som onze en total, algú amb cadira de rodes 
com jo, un noia coixa, a l’altra li falta un braç… no m’agrada la sensació d’estar amb 
aquesta gent, semblem mutilats de guerra, però faig un esforç, ja que encara queden 
dues hores. 

Quan acabem em quedo xerrant amb dues noies que també començaven avui: la Carla, 
que de petita va tenir un accident amb el cotxe i es va donar un cop fort al cap i li costa 
parlar, i la Nora, que pateix del cor. Ens acomiadem i marxo cap a casa. 

A dos quarts de tres sona el timbre de l’institut que ens indica que podem marxar i 
m’afanyo per sortir. Vaig directament cap al grup de suport. Em fa mandra anar-hi però 
com a mínim allà tinc amb qui parlar. Arribo d’hora, així que em desvio una mica i vaig 
cap al parc que hi ha al costat. Em situo a l’ombra d’un arbre i em poso a llegir un llibre, 
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però hi ha uns nens al sorral del costat i fan molt de soroll. Me’ls quedo mirant. Somric. 
M’agrada pensar que són feliços i no senten el que sento jo, que juguen i no pensen en els 
problemes. 

De sobte m’adono que hi ha una noia que fa estona que em mira. Quan veu que l’he vista 
s’apropa. Em saluda i em pregunta si vaig al grup de suport. Diu que és el seu primer dia i 
que està una mica perduda. Com que és gairebé l’hora sortim del parc i anem cap a la 
sala tot xerrant. M’assec al seu costat; m’ha caigut bé. Es presenta. Es diu Lluna. Diu que 
té principis d’esquizofrènia i que ho està passant molt malament. Em sap greu, perquè 
l’entenc, puc entendre com se sent, encara que no tingui res a veure amb el que em passa 
a mi. 

Quan sortim em quedo xerrant amb ella a la sortida i se’ns afegeixen la Carla, la Nora i el 
Jan, que també va en cadira de rodes. Decidim anar tots junts a berenar a un forn que hi 
ha al carrer principal. Excepte la Lluna, es veu que els altres tres van junts a l’institut. A 
més, la Lluna viu a prop de casa meva, pel que m’ha dit, i decidim que anirem juntes al 
grup de suport després de l’institut. 

 A mesura que passen els dies vaig agafant-li el gust a anar al grup de suport; m’ho passo 
bé. A més hem agafat la rutina d’anar junts a berenar i ens fem de psicòlegs entre 
nosaltres. M’agrada perquè la seva visió de les coses és molt diferent a la dels metges i 
m’ajuda a veure les coses d’una altra manera. 

Alguna vegada ens quedem els cinc a dormir a casa d’algú i ens passem tota la nit xerrant 
i veient pel·lícules. A l’institut segueixo sense parlar amb ningú, però el Jan em va dir que 
podria canviar-me d’institut i anar on van ells i em va semblar una gran idea. 

I així van anar passant els dies. Cada vegada ens coneixíem més i ens teníem més 
confiança. Ara puc dir que sóc una mica feliç. He recuperat les ganes de viure. He canviat 
d’institut i ara vaig amb les meves amigues del grup i amb una colla d’amics amb qui 
m’entenc força. Potser és un grup una mica estrany perquè tots tenim algun defecte físic, 
però m’agrada perquè em sento com una més, em sento normal. Ens veiem cada dia, 
estudiem junts i faig vida amb ells. Els meus pares també estan més contents. Crec que 
patien més que jo. Per fi estic envoltada de gent que m’estimo i que m’estima tal com sóc. 
Potser no són perfectes i crec que és millor així. 

PLATA 

Míriam Martínez, 4t d’ESO A 
 

EL SO DE LA VIDA 

Sorpresa, contrariada, insegura, enfadada, dubtosa, una mica enrabiada i expectant. Així 
va començar la recerca del que serà la meva vida els propers dos anys al sortir, el darrer 
dissabte, de les portes obertes d’un possible institut candidat a la meva nova etapa 
educativa. 

L’instint humà sap que tota la veritat és simple. Doncs no, no va ser gens simple. És molt 
agosarat demanar ajut i respecte vers la meva elecció? S’ha de claudicar la terra voluntat 
dins els seus fulls plens d’abreviatures i graelles d’Excel, si tu no hi surts representat? 

Sortir del comú, dels plantejaments governamentals amb èxit assegurat té un preu molt 
alt. No em feu gaire cas. Tinc por, por a perdre masses coses. Barallada amb mi mateixa 
per no voler deixar de ser jo, d’equivocar-me. A prop d’acabar de pujar el meu quart 
esglaó i preparada per assolir amb ganes els dos nous. Jo trio, jo pujo sola.  

Recordo amb il·lusió aquell dia de setembre, aviat farà quatre anys, on tot era nou. Va ser 
una elecció difícil. Una carrera de fons plena de compromís. Aviat em vaig adonar que 
seria feliç. El millor de tot han estat uns quants mestres, l’aprenentatge de les meves 
pròpies capacitats i sobretot els companys. Sempre havia estat l’estranya, “la rareta” a 
l’hora de triar, de pensar, d’expressar-me. Aquí tots érem igual de “rarets”. He treballat, 
he gaudit, he plorat, he discutit, he compartit i he estimat més que mai. M’he après a 
conèixer i a superar-me en quasi tot. Les escoles d’alt rendiment et posen al límit. Quan 
penses no arribar, hi arribes. Quan només has dormit dues hores estudiant i et sents 
morir, revius, segueixes endavant renaixent amb orgull.  
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Els lligams afectius són molt forts. Compartir experiències úniques uneix per sempre. La 
rivalitat és una paraula inexistent. He rebut molta generositat i m’han ensenyat a tornar-
la. He trobat persones extraordinàries. Tot això m’ha fet més forta i segura per afrontar el 
canvi.  

En el fons hi ha una remor de silencis dilatats en nosaltres. La separació pot ser tan sols 
una paraula volàtil, però existeix dins els diccionaris. Aquí apareix la por, la por a una 
solitud coneguda i reneix un sentiment quasi oblidat. No m’agradaria dramatitzar quelcom 
bell i enriquidor.  

De ben segur, seguiré portant endins meu tots aquells que vulguin ser-hi. Descobriré nous 
horitzons, noves persones i retrobaré la continuïtat del passat.  

Sé i reconec el meu nivell d’implicació en aquest futur proper. Als onze tens els pares 
agafant-te la mà. Als quinze els tens més lluny, si els necessites. L’etapa de l’adolescència 
potser és la més complexa. No ets petit, no ets prou gran, depèn del llapis que traça la 
primera línia, la imperceptible frontera de la independència. Hem de començar a ser 
capaços de comprendre i de sentir que cada fragment de l’existència forma part d’un 
univers infinitament més ampli i a més conté, en el seu interior, un univers infinit. És el fil 
invisible. 

L’adolescència és el moment de la vida on, en poc temps i amb poca experiència, passen 
més coses per primera vegada. Coses a les quals haurem de fer front sense la seguretat 
acumulada més endavant pels anys viscuts. Podria comparar-ho a avançar descalç entre 
vidres trencats i que aquests vidres fossin restes de mirall en què es reflectia la teva vida. 
És la primera vegada, de quasi tot, en solitari. Volem ser lliures, decidir, arriscar-nos en 
les nostres decisions. Petons, sexe, xarxes socials, alcohol, drogues, sortir fins tard, les 
companyies… 

Decidir nosaltres!!! La precipitació apareix i pot tenir conseqüències negatives, però l’estat 
d’indecisió també ho és en si mateix. Suposo que amb el pas del temps, la distància 
separadora de la sensació del pensament creix. I al final no sabem ni el que pensem ni el 
que sentim. Hem de ser valents i aprendre a dir SÍ i NO, sense covardia. 

Sovint en envaeix la temptació d’anar fins al límit. Però on és aquest límit? Vet aquí la 
gran pregunta. A vegades el tenim enganxat a la pell i d’altres és tant invariable com 
l’univers. La temptació és la mateixa, som nosaltres, la nostra força de voluntat qui fixa on 
es troba. 

Podria seguir i seguir generant mils d’idees per justificar el temor que sentim, sovint, per 
viure la vida. Us mentiria, no calen excuses, només cal escoltar atentament la nostra 
consciència. De tant en tant necessitem aturar-nos, pensar i rescatar-nos.  

Intentem no tenir mai la seguretat de no haver viscut prou, no deixem que l’atzar 
decideixi per nosaltres que ja hem viscut massa. 

Per acabar, només puc dir: ara sé que no ha tingut res de casual i era imprescindible que 
ara, justament ara, en aquest moment, jo estigui aquí escrivint sobre el so de la vida. 

VEGA 

Xia Turtós, 4t d’ESO B 
 

LA PORTA GROGA 

Estava atabalada com sempre. Cada dia em prometo llevar-me d’hora i anar per feina 
però els llençols són tan flonjos i calents pels matins que se’m fan irresistibles. Aquell dia 
de tardor anava amb menys temps que mai i just quan sortia per la porta vaig sentir una 
mà a l’esquena i en girar-me vaig veure aquella bonica dona que es convertiria en la meva 
esposa. Em va donar les claus, que m’estava deixant al lavabo, em va fer un suau petó als 
llavis i vaig sortir del pis. 

Vaig agafar la bicicleta com sempre i vaig anar cap al museu on treballava. M’encantava 
aquell lloc i els meus companys i jo solíem passejar entre les obres exposades un cop 
tancat de cara al públic. Vaig sentir que em cridaven perquè tenia una trucada. 
Sincerament no em va estranyar, ja que si porto el mòbil, normalment resta perdut. El 
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duc sense bateria, així que era habitual que la Natàlia, la meva parella, em truqués a la 
feina directament. Quan vaig agafar el telèfon, però, vaig sentir la veu de la meva mare. 
Allò era estrany i el que em va dir va aturar el meu món. La mare havia tingut càncer 
anys abans i ambdues sabíem que si tornava a recaure seria definitiu, però no crec que en 
fóssim conscients fins que vaig rebre la trucada. 

En arribar a casa, com sempre em vaig prendre un te amb la Natàlia. Li ho vaig explicar i 
després d’uns quants crits, plors i una reproducció i mitja de The Notebook vam tenir-ho 
clar. Havia d’anar a passar una temporada al poble de la meva infància, on vivia la meva 
mare, als Pirineus. No hi havia anat des que vaig acabar l’institut i el fet d’anar-hi no 
m’emocionava però la meva mare s’estava morint i no vaig veure cap altra opció. 

Vaig fer les maletes i gairebé vaig perdre el tren perquè feia tard com sempre. 3 hores 
després era davant de la porta groga que tants records em removia. Vaig entrar, la mare 
em va saludar amb un mig somriure amarg i vam parlar breument una mica incòmodes. 
Estava esgotada i vaig anar a dormir d’hora. En llevar-me vaig anar al menjador, on la 
mare m’havia preparat un esmorzar, i, després de trucar a la Natàlia per comentar-li com 
anava tot, vaig sortir a buscar la mare. La vaig trobar asseguda en un dels bancs que 
donava a la vall des d’on es podia veure el poble i a la llunyania alguna petita ciutat de 
muntanya. Entre els matins comentant batalletes amb les veïnes del poble, les tardes 
prenent té mirant alguna pel·lícula o recordant alguna història mirant fotos plenes de pols 
i els dies de fer revisions periòdiques esgotadores a l’hospital, la mare i jo vam passar 
dues setmanes fent-nos la idea de l’inevitable. 

La mare no sabia que jo tenia una parella que era una dona i, tot i tenir ganes de dir-li-ho, 
sabent que era molt conservadora, esperava el moment adequat. Tot i així va passar de la 
manera que menys m’esperava. Un dia estàvem parlant tranquil·lament al jardí quan vaig 
anar a omplir-me una tassa de té. En aquell precís moment la Natàlia va trucar i la mare 
va contestar. En sentir la paraula amor sortint del telèfon va començar a lligar caps. Quan 
vaig tornar alegre i despreocupada no pensava pas el que passaria en breus instants. La 
mare em va tractar de deshonra, de traïdora i altres coses que és millor no posar per 
escrit. En aquell moment vaig deixar de formar part de la família segons ma mare i jo vaig 
sentir dins meu que alguna cosa es trencava. Seguidament tot va passar molt de pressa. 
La mare va córrer cridant calúmnies per tota la casa, em va entaforar la roba dins de la 
maleta i la va llençar fora de casa. Em va mirar amb uns ulls plorosos plens d’odi i em va 
dir: 

- Sempre havia pensat que el càncer em mataria, però mai vaig pensar que ho faria 
la meva pròpia filla. Fora d’aquesta casa. 

Per primer i únic cop en ma vida vaig arribar d’hora a l’estació per agafar el bus. Vaig 
passar-me tot el trajecte plorant. Per què li costava tan acceptar la meva felicitat? No em 
podia creure que estava passant. La Natàlia em va venir a buscar a l’estació. Vam cridar, 
dormir, plorar i vam decidir parlar-ne l’endemà.  

Em vaig llevar d’hora, vaig girar-me per veure aquell preciós rostre dormint de la meva 
futura esposa i em vaig aixecar a buscar el mòbil. Vaig respirar fons, m’ho vaig pensar uns 
minuts mentre em prenia un té i vaig trucar a la mare. Vam fer alguns crits i comentaris 
una mica fora de lloc, però la conversa va ser sorprenentment tranquil·la. Vam acabar 
rient entre plors. En acabar de parlar alguna cosa va tornar a néixer dins meu. Per fi havia 
trobat una pau interior preocupant veient tot el que estava passant al meu voltant. 

Va passar una setmana molt tranquil·la; la mare i jo parlàvem algun dia encara 
incòmodament i la Natàlia i jo vam començar a fer algunes reformes al pis ja que teníem 
previst formar una família, i de fet ja havíem començat a fer proves i visites als metges 
per veure què ens calia fer en un futur no molt llunyà. 

Era un dimarts normal i feia tard com sempre. Just quan anava a sortir per la porta de 
casa van trucar al timbre de la porta de baix. Vaig maleir el repartidor de diaris, que 
sempre ens trucava a nosaltres perquè s’equivocava de replà. Enfadada com anava vaig 
agafar l’intèrfon a punt per dir el nom del porc al repartidor, que ja em tenia cansada, i en 
sentir la veu la meva cara va canviar a marxes forçades. Vaig mirar la Natàlia i com si 
hagués vist un fantasma vaig dir: 
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- La mare. 

Vaig esperar-la al replà i, després de dir-li que era molt perillós per a la seva salut fer un 
viatge tan llarg, vaig deixar-li ben clar que com digués alguna cosa davant de la Natàlia 
podia començar a oblidar-se de la meva cara. Em va argumentar que s’havia passat i que 
ja sospitava que sortiria, com ella deia, de l’altre bàndol, és a dir lesbiana, però mai 
s’havia pensat que realment ho seria. Després de parlar-ne tranquil·lament, si se’n pot dir 
així, vaig entendre que el que ella volia era que fos feliç, tot i no acabar de creure’s que 
amb una dona ho seria. Finalment vam entrar i va conèixer la Natàlia, la meva futura 
esposa, que va inspeccionar de dalt a baix. 

Després de tot vam acordar que, a causa del seu estat, es quedés uns dies al pis, tot i les 
reformes. Tot semblava anar sobre rodes, però no per gaire temps. La mare va recaure i 
entre plors, veient que s’estava acabant tot, va demanar-me perdó i, ja amb els ulls 
tancats, va dir-me: 

- Casa’t. 

Vaig somriure enmig d’un mar de llàgrimes. 

3 mesos més tard ens vam casar amb la Natàlia i només un any més tard ja estàvem 
embarassades d’una nena que portaria el nom d’Hèlena, igual que la mare. Aquella nena 
ets tu, el nostre petit somni. 

GOETHE 

Bruna Cornudella, 4t d’ESO B 

 

VIDRE  

Els veig, movent-se tots cap a les mateixes direccions sense cap mena de propòsit, i no 
puc evitar riure-me’n. Em sembla un espectacle penós i extremadament ridícul. Tots ells 
tenen els ulls d’un color blau platejat, similar al color del vidre i de l’aigua, i les seves 
mirades són fixes, estèrils, frívoles. Les seves expressions, estúpides. Cada dia els 
observo i cada dia fan el mateix. Donen voltes al fons, llisquen pacíficament pel vidre i de 
tant en tant intenten pujar a la superfície, però de seguida s’avorreixen, enganxen de nou 
les cares al vidre i tornen a lliscar o bé es queden una estona allà, amb la mirada fixa i 
perduda, mentre les seves sedoses i vaporoses vestidures de color taronja intens fan 
ondulacions regulars i pausades, seguint la seva pròpia inèrcia. A vegades em pregunto si 
estan mirant el seu propi reflex, ja que malgrat ser éssers increïblement estúpids, són 
realment agraciats. M’agrada pensar que, a més d’estúpids, també són egoistes i 
superficials. M’agrada pensar que depenen de mi i que, malgrat ser unes criatures tan 
menyspreables, jo m’asseguro que puguin viure les seves miserables vides en un entorn 
polit i amb les panxes plenes. No necessito ser amable, correcte o educat amb ells, perquè 
són insignificants. Això em fa sentir poderós i m’encanta. Veig com s’impulsen fins a la 
superfície i com obren i tanquen ràpidament les seves petites boques per a obtenir el 
menjar que els proporciono. Cal destacar que la boca és una part del cos que només fan 
servir per a menjar i adherir-se ocasionalment als vidres. Com poden ser tan estúpids i 
tan indolents? Per què són tan poc originals? Com més els miro més em repugnen. Em fa 
fàstic la seva simple existència, supèrflua i infructuosa, i veure com es limiten a acceptar 
el seu destí sense oposar cap resistència ni passar cap pena. Un d’ells ha fixat la seva 
mirada vidriosa en mi, i no ho puc suportar, perquè, com que està buida, fa de mirall. 
M’envaeix una onada d’odi i sento com enverina cada cèl·lula del meu cos. Agafo la 
peixera amb les dues mans i, fent un crit, l’esclafo contra terra amb ràbia. S’ha trencat en 
mil bocins. La llum del sol pinta les parets de la sala de colors irisats al refractar-se amb 
els trossets de vidre mullat. M’assec a terra i observo durant una estona la lenta agonia 
del peix. Acte seguit, m’assec a la meva butaca preferida i continuo fent l’únic que faig 
durant el dia a banda d’observar els peixos: simplement, miro la pantalla. Ara ja estic més 
tranquil. 

 RHINESTONE EYES 

Emma Zarzuela, 1r BATX  
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LLIBERTAT ENTRE PARETS 

- T’he trobat a faltar… 

- Ja… 

- Tu a mi no? 

- No facis les coses més difícils. 

- Quines coses? Et trobes bé? 

- Sí, estic perfectament. 

- Llavors per què encara no m’has fet cap petó? 

Li faig un petó. 

- I ja està? 

- Mira, no em trobo gens bé. 

- Que t’ha vingut la regla? 

- Deixa-ho córrer. 

- I com has passat aquests dies sense mi? 

- Molt bé, la veritat. 

Tornem cap a casa, cap a la casa on havíem viscut els últims anys junts. Anem cadascun 
absorbit per una dimensió en què no era obligatori treure tema de conversa. Estem callats 
durant gairebé tot el camí. 

- Doncs… què has fet aquests dies? 

Potser dins la seva dimensió sí que hi ha la norma de “treure tema de conversa”. 

- He dormit molt. 

- Ah… i somniaves alguna cosa? 

- No. 

Però jo haig de seguir les normes de la meva dimensió. 

Un cop arribem a casa, se’n va al lavabo i deixa la maleta al rebedor. Em dirigeixo cap a la 
cuina, on preparo el dinar; és a dir, pasta. Em fa molta mandra cuinar algun altre plat de 
restaurant. 

Ja comencen a sortir bombolletes de l’aigua; sembla que intentin escapar, però no tenen 
aquest poder de decisió. Per més que vulguin, no poden. 

Poso els macarrons dins l’aigua, com qui llença menjar a un presoner o a un esclau. Les 
bombolletes deixen de sortir; ja s’han cansat d’intentar escapar; o potser no volen 
escapar perquè tenen macarrons. 

És just quan hi poso els macarrons que ve i em diu: 

- Macarrons? Podries haver fet algun menjar especial ja que he tornat de Londres… 

- Podria. 

- Escolta, no em diràs què et passa? — Em diu apujant el to i fent aquella cara que 
sempre fa. 

- Ja t’ho he dit: res de res — mentre li faig mala cara. 

M’assec a la taula i agafo el mòbil. Comença a sonar; és la meva amiga Anna. És estrany 
que em truqui així, de sorpresa: 

- Hola Anna, que passa res? 

- Hola… mira, tinc un petit problema… aniré al gra. 

- Millor, millor. Digues, què et passa? 

- Abans de tot… et passa alguna cosa? 

- No eres tu qui m’havia d’explicar un problema? 
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- Sí, sí… és clar. És que he fet una cosa molt dolenta, he fet mal a una persona i 
encara no ho sap. 

- Què m’has fet? 

- No he dit que fossis tu… 

- Ja ho sé que sóc jo. Però què has fet? 

- Aquests dies he anat a Londres.... 

- No fotis que te n’has anat amb ell. 

- Mmh… 

- Mare meva, nena, ja tardaves. 

- Què? 

- Després et truco. 

Penjo abans que pugui contestar. 

Ve amb la tovallola per la cintura. És igual d’atractiu que sempre; els bíceps, les 
abdominals… els pectorals em maten. Però també segueix essent el mateix de sempre. 

Es queda uns instants eterns allà, plantat, esperant a que parli com qui espera que caiguin 
unicorns del cel. Jo li aguanto la mirada, sense cap intenció d’intimidar; vull que s’adoni 
que m’estic avorrint com una ostra. 

- Qui era? — ja torna a fer aquella cara. 

- Qui era què? 

- La trucada, dona, la trucada. 

- L’Anna, home, era l’Anna. Mira que no saber-ho… — ara sí que no fa la mateixa 
cara. S’acolloneix de cop. 

- … I què volia? 

- Diu que ha estat a Londres, també — la meva actitud és completament 
despreocupada i això el posa més nerviós encara. 

- No deia res més? 

- Què hauria de dir? — i aquest cop si que el miro als ulls; li cau una gota de suor 
pel contorn de la cara (d’imbècil). 

- No ho sé… — em desvia la mirada i es dirigeix cap a la cuina— Merda! Els 
macarrons se t’han passat! Has d’estar més atenta! —els seus crits em perforen el 
cap. 

- Eh. 

- Què?! — cada cop crida més. 

- Que no cridis o et juro que et foto fora. 

- Què?! — segueix cridant. 

- Torna a cridar i et foto fora! — aquesta vegada calla de cop. Mai m’havia sentit 
cridar així. Es deixa caure sobre la cadira de la cuina. Anys enrere ens fèiem petons 
en aquella cadira al matí. Ara ens cridem. 

- Què m’has de dir, eh? — abaixo el to, fingint que tinc intenció de perdonar-lo. 

- Si ja ho saps… — mira el terra, com el nen de tres anys que sap que ha fet alguna 
cosa malament i l’últim recurs és fer-se la víctima, fer el pena. 

- De fet, no ho sé. Cap dels dos s’ha dignat a dir-me, amb paraules clares, què ha 
passat. Sou tan indignes que ho sabeu i tot. És per això que no m’ho dieu clar. 

- Mira… ha estat un error. Em sap greu — aquest cop fingeixo que m’enfado, fa cara 
de mala llet. 

- Però em pots dir què coi ha passat? — apujo el to i s’acolloneix, per variar. 

- Vam quedar i bé… ens vam passar amb l’alcohol… — li tallo el discurs amb la mà. 

- L’excusa de l’alcohol no cal. Segueix. 

- Cal que t’ho digui? — fa cara de xai degollat. 
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- Sí. 

- Vam embolicar-nos. Ja saps, fer un clau. 

- Molt bé — intento que no se m’escapi el riure. És una situació molt còmica. 

- Molt bé? 

- Ja saps què has de fer. 

- La veritat és que no. 

Agafo una paella i el deixo inconscient. Que bé que s’està en silenci, de debò. Començo a 
fer-li la maleta. Totes les seves coses les llenço dins la maleta, fent cistella. Coses que 
compartíem me les quedo jo. Les encistello totes. 

De sobte em crida des de la cuina. M’insulta tantes vegades… no sé exactament per què; 
però tampoc m’importa. Una altra clatellada amb la paella i ben calladet es queda. 

Acabo d’agafar les seves coses i poso la maleta al replà dels veïns. Després el vaig a 
buscar a la cuina i l’arrossego per casa, com qui arrossega una víctima d’assassinat. És 
una escena digna de filmar. El deixo al rebedor; se m’oblidava la maleta de viatge que 
havia portat. Deixo les maletes fora i a ell el col·loco al mig del replà. 

Ajusto la porta i, de cop, penso que tenir una fotografia d’aquesta situació no estaria 
malament. Agafo el mòbil i li faig mil fotografies des de mil angles diferents, com una 
sessió de models. 

Comença a cobrar el coneixement i entro ràpid a casa. Tanco ràpid la porta i comença a 
cridar el nom, desesperat. Comença a plorar. M’assec a taula i m’embolico un cigarret 
mentre el cafè s’escalfa. Li envio una de les fotos (una on li baveja la saliva) a l’Anna amb 
el següent missatge: 

<<Esborra’m de la llista dels teus contactes>> 

El cafè, una culleradeta de sucre, el piti i el silenci. La pau que em queda després del que 
he fet. La llibertat entre aquestes quatre parets. No sé ni quant de temps portava 
esperant aquest moment. Per fi. 

DARBY 

Cristina Cortés, 1r BATX 


