
PREMIS SANT JORDI EN CATALÀ  SOLITUD Llargues estones, estones silencioses silenci penetrant, i tu ja has marxat.  Em quedo pensant, que sense la teva alegria, el meu dia a dia,  poc a poc va passant.  Al dia següent, no t’hi veig, I em pregunto, què et passarà? Quan tornaràs?  Música a la ciutat, ritme pels racons, milers de petons. La felicitat és al teu costat.   Gisela Martínez 1r Cicle  



VIOLÈNCIA  MASCLISTA 
 
Sóc una orella sorda. 
Sóc uns ulls plens de gotes. 
Uns llavis secs amb un somriure amagat. 
La meva orella sorda és per no sentir-te, 
quan em diguis barbaritats. 
Els meus ulls són plens de gotes 
perquè t’adonis que em fas mal. 
I el somriure no vol sortir 
perquè tu estàs cridant. 
Sóc una noia que viu dins d’una caixa 
Sóc una persona que estima, sent... 
però que viu ben amagada. 
 
Maia Mascheroni 2n Cicle    



LA INFANTESA 
La infantesa, 
com una persiana baixada, 
on podem observar finament 
el nostre borrós passat. 
 
La infantesa, 
m’agradaria poder recordar-la 
si pot ser eternament, 
vivint sense oblidar. 
 
La infantesa, 
un moment sense passat ni futur, 
disfrutant el moment. 
L’etapa inconscient de la vida 
 
David Hosta  1r de Batxillerat   



Els seus cossos es movien ràpidament mentre de fons s’escoltaven els crits de la gent quan les bales travessaven els seus cossos. 
Amin va agafar a la seva germana petita i van pujar a la barca. Havíem aconseguit sortir de Somàlia vius, sense que li hagués passat res. 
Els primers dies van ser durs, vam passar molt de fred i fam. Tot estava en silenci, l’únic que s’escoltava de fons era la marea, mentre els seus cossos es bellugaven al ritme de la barca. 
Ja havien passat quinze dies des que havien sortit de casa seva. Les seves panxes demanaven una mica de menjar. 
Nala, la germana petita d’Amin jugava amb una nina, la seva preferida, l’únic record que li quedava de la seva mare. 
La barca es va moure de sobte, fent un moviment brusc. Aziza, la nina, va caure a l’aigua i en un intent de recuperar-la, la Nala va relliscar i el seu cos es va enfonsar a l’aigua. No sabia nedar i , com que l’aigua es ficava a la seva boca, no podia cridar. Va sentir com una força l’empenyia cap avall. 
 
-Nala, Nala!- Cridava el seu germà quan no la va trobar l seu lloc. En un moment va mirar cap a l’aigua i es va paralitzar . 
 
La gent  la va agafar pels braços, en un intent d’impedir que es llancés a l’aigua. Va veure com el petit cos de la seva germana emergia i sortia a la superfície amb una taca de sang que l’envoltava. 
 Andrea Ramos i Jonhatan Ramos Prosa de 2n Cicle   



BENVINGUDA 
Sé que no t’importa. Segurament aquesta sigui la fi, i a tu no t’importa.  
Aquesta carta la llençaràs , l’estriparàs, la cremaràs... però la llegiràs. I no perquè t’importi jo, sinó pel teu orgull de dona. Aquest orgull que va deixar morir aquesta història. Què va deixar morir...? La va assassinar. Què bonics aquells moments en què eres feliç, oi? Moments en els que et podien comprar el que volguessis, roba, viatges, el que volguessis, fins i tot entrades per a aquells concerts de Txarango que tant t’agradaven. Moments en què t’escoltaven. Moments feliços. 
Però esclar... per a tu no era suficient, tu en volies més. I ho admeto, admiro la teva capacitat de superació, aquella capacitat que jo no tinc i que vas voler deixar enrere. L’admiro. T’admiro. T’admiro alhora que t’odio. L’odi en el qual t’has convertit; tu abans no eres així, tu volies viure per molts monstres que tinguessis al cap. Ara ets tu el teu propi monstre. 
 
És hora de posar-nos comprensives. Sé que ho has passat malament, sé que t’han “donat pals”. I sé que quan et trenquen el cor aparentes ser la persona més infeliç del món. També sé que no tens ganes de continuar, simplement vols deixar-ho tot enrere. Fins a mi, el teu passat. Tot el que un dia vas criticar, és el que t’has convertit. Irònic Karma, oi? Espero que algun dia t’adonis que així no pots seguir, que necessites ajuda, orgullosa, que ets una orgullosa. 
 
Estimada jo futura, benvinguda a l’adolescència. 
 Malena Gil Prosa de Batxillerat    



PREMIS DE SANT JORDI EN CASTELLÀ  MAMÁ, ¿POR QUÉ? Mamá, ¿por qué si me gustan los chicos no soy normal? Mamá, ¿por qué si me siento chica me miran mal? Mamá, ¿algún día podré salir a la calle y disfrutar? ¿Podré salir y nadie mal me mirará? ¿Algún día el odio se acabará? ¿Algún día el colectivo no existirá?  Mamá, ¿Por qué hay que ser normal? Prefiero ser así que un ignorante, Quedarme fuera de una sociedad  que no deja expresarte. Que por ser mujer no eres importante. Que por vestirte diferente eres un desastre. Mamá, ¿Por qué no nos ayudamos para ser mejores?  Mamá, ¿Por qué?  Dylan Guiran Poesia. Castellà 1r ESO  1r Cicle  



EN MI QUERIDA MAESTRA En mi querida maestra, gracias a ti entendí el sentido. El sentido de esta rueda que no para, entendí el dolor necesario para crecer, aprender para crecer, querer para crecer,  perdonar para crecer, llorar para crecer, perder para creer, crecer para poder seguir.  Va por ti, maestra, Llamada vida, Que enseña  Safaa Harmach. 3r ESO.  2n cicle Castellano. Poesía.           



HUECO Cuando me hablas, haces que se me incremente el pulso Y que no me salgan las palabras.  Cuando me hablas, haces que se detenga el tiempo y que solo me fije en tu mirada.  Cuando me hablas, siento que el mundo gira alrededor nuestro y que nuestras almas están conectadas.  Cuando me hablas, solo me importa lo que dices Y lo demás no me importa nada.  Cuando me hablas.  Youssef Aitichou Batxillerat           


