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Un any més estem aquí amb vosaltres per compartir les emocions, les rialles 
i els temes d’aquesta revista perquè al cap i a la fi som una gran família i per 
això cal recordar tots els moments viscuts. 
Una vegada més La txunga aporta totes les novetats de l’institut; per tant, 
vols ser el primer a fullejar la nova Txunga? Aquest any portem les activitats 
més destacades i sorprenents; visites, premis, sortides i moltes més coses 
de les que un es pot imaginar. Durant aquests dies ens hi hem deixat la pell 
perquè la disfruteu. Tenim una revista en digital, en paper també. La 
redacció de La Txunga vol donar les gr{cies a la immensa ajuda de l’AMPA, 
que com sempre ens dona una empenta per portar-la a terme. 
Esperem que la gaudiu al m{xim, fins a la propera!  
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És la primera vegada que 

tenim un alumne al centre que 

va estar a l’escolania de 

Montserrat. Ja que ho hem 

trobat molt interessant, hem 

decidit fer-li una entrevista. 

Aquest alumne és el Pau 

Senserrich, de primer de 

Batxillerat E, la trobareu si 

seguiu llegint! 

PAU SENSERRICH 

Amb quants anys vas entrar a 

l’escolania? 

Vaig entrar-hi el 2010, amb 9 anys 

(4t de Prim{ria) 

 

Quants anys vas estar dins l’es-

colania? 

Vaig estar-hi 4 anys, des del 2010 

fins al 2014. 

Per quin motiu vas decidir en-

trar-hi? 

El meu germ{ Martí ja hi era des 

de feia 2 anys i a mi m’agrada 

molt la música i en faig des de 

petit; tot i així, vaig tenir molts 

dubtes, em costava haver d’es-

tar de dilluns a divendres fora 

de casa sense la meva família, 

no estar amb els amics que te-

nia, haver de deixar el saxo, ja 

que a l’escolania no en feien 

classe...En fi, em sabia greu dei-

xar tot el que feia.  

Quin era el vostre horari durant 

el dia? Teníeu temps lliure? 

Als matins fèiem classe des de 

les 8:30 a 12h amb uns profes-

sors que venien a l’escolania. 

Din{vem a les 12h perquè a la 1h  
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sortíem a cantar cançons per la 

gent que venia all{. Després 

d’això sempre fèiem esport, 

an{vem per la muntanya i a la 

tarda fèiem música tota la tarda. 

Fèiem llenguatge musical, assaig 

de cor, estudi d’instrument per-

sonal i piano. A  la nit sortíem a 

cantar 

Teníem temps lliure al migdia i 

després de sopar. 

Quins viatges vau fer amb l’Esco-

lania? Quant duraven? 

Vam fer gires per Nova York, 

Rússia, Polònia, Alemanya, Ro-

ma, Londres, França, Andorra.... i 

quan jo vaig marxar va ser quan 

van anar a Japó. 

Els viatges duraven 1 o 2 setma-

nes. 

Com valores l’experiència? La 

recomanaries?  

El fet d'estar de dilluns a diven-

dres convivint les 24 hores del 

dia amb els teus amics, fa que 

ells es converteixin en germans. 

Es crea un gran vincle entre com-

panys, professors i educadors. La 

manera d'educar i ensenyar que 

té l'escolania, (basada en les 

classes modernes amb pocs 

alumnes i la cooperativitat) fa 

que l'aprenentatge sigui diferent 

i millor. Més enll{ de la creença 

religiosa que hi ha, no necess{ria 

per formar-ne part, hi ha uns va-

lors que he adquirit durant 4 

anys. El fet que des de ben petit 

estiguis sense els pares i famili-

ars durant tant temps et fa créi-

xer com a persona. Viatjar i fer 

tants concerts et fa veure que a 

vegades, amb la teva veu pots 

arribar molt més enll{ i el fet de 

fer música tots els dies amb in-

tensitat, et fa veure una nova 

forma d'entendre-la.   

L A  T X U N G A  4 0  
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ROBA ESTESA 

Roba Estesa és un grup de música 

actual que va sorgir a partir d’un  

grup d’amigues que es reunien 

per fer música i a poc a poc ha 

anat creixent fins a convertir-se 

en un grup molt conegut. Els de 

La Txunga  hem parlat amb elles i 

aquest n’és el resultat: 

 

Qui sou? Us podríeu presentar? 

Roba Estesa som un grup de mú-

sica del Camp de Tarragona for-

mat íntegrament per dones. No-

saltres som l’Alba Magriñ{ 

(bateria), l’Anna Sard{ (baix i 

violoncel), l’Helena Bantul{ 

(guitarra elèctrica), la Cl{udia 

García-Albea (violí), la Neus Pa-

gès (guitarres i veu), la Clara Co-

lom (acordió i veu) i la Gemma 

Polo (veu principal). D’altra ban-

da, també hi ha la Sandra Bracke, 

intèrpret en llengua de signes, 

que ens acompanya en alguns 

concerts.  

 

D’on va sorgir el nom de Roba 

Estesa? 

Inicialment vam començar amb 

el nom d’Ai, Carai!, però per 

qüestions legals ens el vam ha-

ver de canviar. Al començament 

pens{vem que el canvi ens perju-

dicaria, però va acabar esdeve-

nint una espurna que va encen-

dre la metxa d’una evolució tant 

musical com d’espectacle. La 

idea del nom ve de l’expressió 

que fa referència a tot allò que 

no podem dir davant d’algú, per 

això es diu allò de “calla que hi 

ha roba estesa”. D’alguna mane-

ra, nosaltres portem aquesta 

idea sobre l’escenari i per això 
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les nostres lletres parlen de co-

ses que no s’acostumen a posar 

sobre un escenari: aquella idea 

revolucion{ria de considerar les 

dones persones. Moltes de les 

nostres lletres parlen de la lluita 

feminista i de la necessitat de 

canviar les coses, i en el moment 

en què l’escena musical est{ tan 

masculinitzada, el fet de ser 7 o 8 

dones sobre un escenari ja és 

destapar públicament un tabú. 

 

Com va sorgir la idea de fer el 

grup? Per què? 

Roba Estesa vam néixer l'estiu de 

2011, amb el nom d'Ai, Carai!, a la 

Nit d'Artistes de Cambrils. Aque-

lla nit van pujar a l'escenari la 

Clara, l'Alba i la Neus, presentant 

els primers temes, però poc a 

poc el projecte va anar creixent i 

s'hi van afegir la Gemma i l'Anna. 

Finalment, a finals del 2013 s'hi 

va afegir la Cl{udia amb el violí. I 

ara, recentment, s'hi ha afegit  

l'Helena amb la guitarra elèctrica 

i en alguns concerts també tenim 

la sort de poder comptar amb la 

Sandra, que interpreta les ca-

nçons en llengua de signes.  

El 2014 vam gravar la nostra pri-

mera maqueta als estudis 6db i 

vam presentar el nou nom, Roba 

Estesa. Aquesta maqueta ens va 

permetre presentar-nos en diver-

sos concursos, fins arribar a 

guanyar el Concurs Sons de la 

Mediterr{nia, el qual ens va per-

metre gravar el nostre primer 

disc, Descalces. Poc a poc el pro-

jecte va creixent, però Roba Este-

sa no és més que el resultat de la 

voluntat de trobar-se entre ami-

gues per fer cerveses i compartir 

música juntes. Tot i així, amb 

aquest creixement també crei-

xen els nostres objectius i la nos-

tra consciència: som un grup 

d'amigues fent música juntes, 

però fent també política, amb 

una voluntat clara de posar so-

L A  T X U N G A  4 0  
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sar sobre l'escenari els temes 

que ens preocupen, temes tabús 

dels quals sovint no se'n parla, i 

de recuperar un espai que també 

ens pertany i del qual històrica-

ment se'ns ha privat pel simple 

fet de ser dones . 

 

Quina és la cançó que més us 

agrada de totes les que heu es-

crit? 

Això és molt difícil de dir!! Per a 

nosaltres cada cançó és especial, 

intentem treballar cada cançó 

amb cura i amb consciència. Dar-

rere Les criades hi ha una gran 

reivindicació i sembla que el mis-

satge ha arribat molt a tothom  

que ens escolta, pel que als con-

certs és sempre un moment molt 

especial. Però bé, per a nosaltres 

cada cançó té alguna cosa, cada 

cançó est{ feta per parlar o 

reivindicar realitats que ens en-

volten... Des de La reina mora, 

reivindicant una part molt impor-

tant del patrimoni de la nostra 

zona, fins a Sóc d'un poble, molt 

adient per aquesta situació políti-

ca i social que estem vivint. Real-

ment no podem triar, perquè 

segurament cadascuna de nosal-

tres tindria també una opinió 

diferent. 

 

Què és el que us inspira a l’hora 

d’escriure qualsevol cançó? 

Escrivim allò que ens crea curiosi-

tat, que ens remou, que ens des-

perta… tot això té a veure en qui 

som i en com vivim. Crítica i auto-

crítica, defensa del patrimoni, 

creació de noves realitats, el re-

lat d’aquelles silenciades, etc. 
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Quin tipus de música toqueu? 

Ens definim com un grup de mú-

sica en catal{ que es determina 

amb un gènere propi, el folkca-

lentó. Partim d’una base de músi-

ca d’arrel que fusionem amb d’al-

tres estils amb l’objectiu de por-

tar el posicionament polític a 

l’escenari festiu. Ens reivindi-

quem com a dones i proposem 

noves din{miques per gaudir de 

l’oci i la música des de la visibili-

tzació i l’apoderament. 

 

Quina és la vostra opinió de les 

dones en el món de la música? 

La situació fa bastanta pena. És 

molt trist que estiguem a 2017 i 

ara ens despertem dient “ostres, 

que no hi ha dones als escena-

ris!!”. L'escena musical catalana 

segueix reflectint una realitat 

molt concreta i normativa sobre 

els escenaris, i el pitjor és que 

això s'ha normalitzat. Cal canviar 

din{miques, obrir els ulls a noves 

realitats, fer dels escenaris es-

pais inclusius i ser capaces d'uti-

litzar la música com a eina de 

transformació social.  

Òbviament, tot és una construc-

ció social per relegar les dones 

als espais de no-poder… si no 

tens referents no pots identificar

-te. Els homes sempre han ocu-

pat l'espai públic, mentre les do-

nes quedaven relegades a l'espai 

privat, domèstic. Davant d'a-

questa divisió bin{ria de la socie-

tat, que una dona pugi a un esce-

nari és un acte transgressor i 

reivindicatiu. I parlem en present 

i no en passat perquè sembla 

que haguem avançat molt com a 

societat, però a l'hora de la veri-

tat segueix sorprenent trobar 

L A  T X U N G A  4 0  
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dones dalt dels escenaris fent 

altres funcions que no siguin la 

de cantant principal. Així que 

hem de ser més i amb noves 

din{miques per transformar 

aquests espais, per tornar-los a 

fer nostres i per dir ben fort i ben 

alt tot el que pensem i de-

fensem, per utilitzar aquest po-

der per fer denúncia. 

 

Quins són els vostres plans de 

futur com a grup de música? 

Això és una pregunta que també 

ens fem nosaltres moltes vega-

des...! De moment, ens trobem 

en procés de gravar el nostre 

segon disc, el qual sortir{ la pri-

mavera del 2018. Esperem que 

aquest disc ens porti a molts es-

cenaris, ens permeti arribar enca-

ra a més gent i i seguir compar-

tint la nostra música. 

 

Ens podríeu explicar alguna 

anècdota? 

La nostra guitarrista, la Neus, es 

va trencar un os de la m{ dues 

setmanes abans de començar la 

gira, pel que vam haver de posar-

nos a buscar algú r{pidament 

que la pogués substituir durant 

almenys un mes. Després de mol-

tes trucades l’Helena es va ani-

mar a venir a substituir-la, però 

vam congeniar tant que al final 

s’ha acabat quedant al grup!  

 

Moltes gr{cies i molta sort. Ens 

veiem a l’escenari! 
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MEMORIMAGE 
El dia 10 de novembre, els alumnes de 1r 

de Batxillerat social, humanístic i artístic 

van assistir al festival internacional de 

cine de Reus, anomenat Memorimage, 

que es projectava al teatre Bartrina dels 

dies 7 a l’11 de novembre. 

Els alumnes van poder veure un docu-

mental sobre la renda b{sica, i el que su-

posaria si s’implantés en un futur; va ser 

un documental molt interessant per al 

nostre futur. 

L’INSTITUT AMB LA MARATÓ  
Dissabte 16 de desembre, el nostre institut va organitzar una 

caminada a Almoster per tal de sumar-nos als actes solidaris 

de la Marató de TV3 amb l’objectiu de recaptar fons per a la 

seva fundació. 

 

L’activitat va estar adreçada a 

tots el membres de la comunitat 

tant mares, pares, alumnes, fa-

miliars, amics…, i també a to-

thom que  volgués participar-hi. 

Amb vinculació o no al nostre 

centre. 

 

L A  T X U N G A  4 0  
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La caminada va ser de 10 km que van començar a 

l’Institut Gabriel Ferrater fins a Almoster, on vam 

esmorzar i després vam tornar cap a l’institut. 

CASTANYADA A L’INSTITUT 
 

A principis de novembre, durant dos 

dies, els alumnes de 4t ESO van ven-

dre castanyes per recaptar diners per 

al viatge de final de curs, com es fa 

cada any. 

Van estar al pati del bar i als voltants 

de l’institut venent per torns.  

Les castanyes les van coure els propis 

alumnes i estaven boníssimes!  
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RECENT SORTIDETS DEL FORN 
 

No sé si us n’haureu adonat però 

aquest any hi ha un veritable planter 

de professors i professores nous, que 

fa un goig que enamora. 

Tant és així que des del sector de pro-

fessors veterans i molt veterans se’ls 

ha volgut fer una simp{tica novatada 

per conèixer-se entre ells i també per 

dominar l’institut. 

Aquests jovenets i jovenetes van muntar un joc per tot l’ins-

titut i van oferir un berenar als companys més granadets. A 

canvi, se’ls va regalar  una orla i un títol personal de veter{. 

Tot plegat, un joc de bon rotllet entre tots, o no? 

DES DE DINS 
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DEL GABRIEL  A ALEMANYA 
 

Els alumnes de 2n d’ESO van 

rebre la visita d’una ex Gabriel 

Ferrater, la Berta Correig. La 

Berta va venir a l’institut a 

explicar la seva experiència 

després d’haver triat Alemany 

com a optativa a 2n d’ESO, 

com els alumnes a qui va fer 

la xerrada. Amb aquest col·loqui, el seu objectiu era transmetre que 

de no haver triat l’alemany, ella no l’hagués estudiat mai , no hagués 

pogut anat a fer un Erasmus al país germ{nic i no li haguessin ofert 

mai d’anar a exercir de metgessa, professió per la qual s’ha format, a 

Berlin. Els va dir que, si estudiaven l’alemany seriosament, tindrien 

més portes obertes de cara el futur. Gr{cies i molta sort, Berta! 

LA NOSTRA FIRA DEL 

LLIBRE  
 

Dimarts 21 i dimecres 22 de no-
vembre al vestíbul del centre  es 
va fer la ja tradicional  Fira del 
llibre. Enguany en celebr{vem la 
10a edició. 
Els alumnes del centre van participar en aquesta activitat, on es van 
vendre llibres (en la seva majoria cedits per professors del centre) 
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 per renovar la nostra bibliote-
ca. 
El vestíbul de l’institut estava 
ple d’alumnes, professors i al-
tres components del centre que 
volien aconseguir els millors 
llibres. El preu dels llibres era 
molt assequible, ja que anava d’ 
un a tres euros cadascun. 
Van tenir molt d’èxit, ja que 

moltes persones van participar de la nostra fira del llibre. 

Gr{cies a tothom! 

CONTES DE POR 
 

Aquest any per primera vegada a l’institut qua-
tre alumnes de 1r de batxillerat Escènic van 
preparar-se uns contes de por per explicar-los 
als alumnes de l’institut. 
 

Això va dur-se a terme al cor de la biblioteca, el 

lloc perfecte per espantar els alumnes (i els 

professors!). Cal dir que els contes ens van fer 

una mica de por, fins a tal punt 

que quan van acabar d’explicar-los 

vam baixar directament a compro-

var si de veritat l’est{tua havia 

tornat al lloc des d’on havia desa-

paregut… 

DES DE DINS 
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ESTEM AMB VOSALTRES 
 

El dia 25 de novembre, 

es va celebrar el dia 

internacional per l’eli-

minació de la violència 

envers a les dones. Els 

alumnes de batxillerat 

Artístic van fer uns car-

tells amb els quals es 

van fer ressò d’aquest 

fet que est{ succeint 

avui en dia arreu del 

món. Es va omplir l’ins-

titut de dibuixos, pancartes, escrits denunciant aquests actes 

i explicant com  cadascú s’ha d’estimar a si mateix, també 

explicant què podem fer contra la violència i la manca de lli-

bertat. Va ser un acte molt interessant per a tots nosaltres. 

ATURATS 

 

 

El passat 2 d’octubre , tot l’insti-

tut, alumnes i professors, 

vam sortir al pati per fer un 

minut de silenci pel fets esde-

vinguts  l’1-O.  

DES DE DINS 
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PREMIATS  A VIC 
 

L’Albert Nicol|s, que l’any passat cursa-

va 2n de batxillerat, va ser premiat en el 

lliurament de premis Universitat de Vic 

als millors treballs de recerca que es va 

celebrar a l’Aula Magna de la Universi-

tat de Vic. Després de realitzar un tre-

ball de recerca sobre La física i la medici-

na unides per la lluita contra el c{ncer, 

on va unir la ciència i la física per tal de dur un tractament a 

un malalt de c{ncer amb radioter{pia, l’Albert va vèncer en 

la categoria Osona contra el c{ncer i va endur-se 300 euros 

cap a casa. Molta sort en el teu futur! 

FUTURS EINSTEINS A L’INSTITUT 
 

Fins a dos alumnes del centre, la Nat{lia Rodríguez i 

Marcel Torné, que feien 4t d’ESO i 1r de Batxillerat 

Internacional l’any passat, van ser triats per participar 

en la 3a edició del Fòrum de Joves Talents de Catalu-

nya, un projecte que s’adreça a quaranta joves acadè-

micament brillants. Aquest fòrum, que va tenir lloc a 

l’Exploratori de Recursos de la Natura de Berga a fi-

nals de juny, té l’objectiu d’incentivar l’interès per la 

ciència i la tecnologia entre els alumnes de secund{-

ria i, en aquesta 3a edició, el tema principal va ser “Nexe Aigua - 

Energia”. Felicitats Nat{lia i Marcel! 

L A  T X U N G A  4 0  
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RECONEGUDA  PER  L’ASSOCIA-

CIÓ  ÀRAB 
 

 

Semblava que només exis-

tia el catal{, el castell{, 

l’anglès, el francès o l’ale-

many fins aquest passat 

estiu. Doncs no, La Hafida 

Sayadi, que el curs passat 

era alumna de 2n de BAT, ens va demostrar que no 

era així després de ser guardonada per l’Associació 

Àrab d’Estudiants de Tarragona en un acte que es va 

celebrar a la Universitat Rovira i Virgili. Moltes felici-

tats, Hafida! 

AL CIM DE LES PAU 
 

Tres alumnes del nostre centre, 

van anar el 20 de juliol a l’Audito-

ri de Barcelona per ser premiats-

després d’obtenir una qualifica-

ció superior a 9 a les PAU. En aquest lliurament de premis, que 

es va fer per primera vegada l’any 2001 amb l’objectiu de re-

conèixer els alumnes que aconseguissin una nota d’excel·lent 

a la Selectivitat, van ser premiats la Júlia Dalma, la Mireia Cava-

llé i el David Balbuena del nostre centre, amb un 9.4, un 9.35, i 

un 9.1 respectivament. Tots uns  cracks: enhorabona! 
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DEL BATXIBAC A INSA 

 

Després de realitzar dos anys de Batxillerat excel·lents, l’Albert Nico-

l|s, que l’any passat va acabar els seus estudis de Batxibac al nostre 

centre, va acceptar una beca que li va oferir el prestigiós Institut Naci-

onal de Ciències Aplicades 

(INSA) de Lyon. L’Albert es-

tar{ en formació uns cinc 

anys, dos d’estudis generals 

i tres d’especialització amb 

els estudis, allotjament i ma-

nutenció de franc. 

Nos meilleurs désirs pour 

toi!  

 

LA LAURA, UNA FOTÒGRA-

FA DEL BEL CANTO 
 

La professora Laura Rodríguez ha estat 

guanyadora del 1r Premi del 17è Certamen 

Fotogr{fic “26ª Mitja Marató de Tarrago-

na-Memorial Marbel Negueruela” orga-

nitzat pel Patronat Municipal d’Esports 

de Tarragona. 

Des de La Txunga la felicitem efusivament 

i li desitgem tota sort d’èxits! 
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WE ARE YOUNG, WE ARE STRONG 
 

Unes alumnes del nostre 

centre es van proclamar 

campiones d’Europa de 

patinatge artístic en l’eu-

ropeu disputat a Nantes 

aquest passat estiu. Elles 

són: la Xènia Vallvé i la 

Mar Torres de 1r de BAT 

D, l’Emma Rojas de 1r de 

BAT B i les més petites, la Cl{udia Rom de 2n ESO B, la Júlia 

Lozano de 2n ESO D i per últim l’Abril Bertran de 2n ESO C. 

Després d’interpretat un ball inspirat en el famós joc del 

Cluedo, les reusenques van superar fins a vint equips de tot 

Europa, el difícil Division Itali{ i el 

C.P. Bescanó gironí que van acabar 

segones i terceres respectivament. 

Després d’un estiu on han pogut 

gaudir de la victòria, l’equip va tor-

nar el 18 de setembre a la feina 

amb l’objectiu de revalidar el títol. 

No cal dir que tenen tot el nostre suport i encoratjament. 

PREMIS 

Institut Gabriel Ferrater 

FEBRER  2018 
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UN DIA DE CINEMA A SIT-

GES 
 

El passat divendres 6 d’octubre, els 

alumnes del Batxillerat Internacional 

van assistir al Festival Fant{stic que 

es fa anualment a Sitges per aques-

tes dates. I també van visitar el Cau 

Ferrat, casa-taller del escriptor i pin-

tor  modernista Santiago Rusiñol. 

Durant la seva visita al Festival, van 

poder gaudir de la projecció de la 

pel·lícula Wind River dirigida pel director 

Taylor Sheridan. 

 

TORNEM AL CISTER 
 

Els dies 16 i 17 de novembre, els alumnes de 

1r d’ESO de Religió i Educació per a la Pau, 

van anar un parell de dies de colònies per tal 

de conviure i conèixer-se una mica millor. A més, van visitar el Mont-

blanc medieval, la vida rural de l’entorn i el Reial Monestir de Santa 

Maria de Poblet.  

També van participar en un concurs fotogr{fic per Instagram, on 

queda reflectida part de la seva estada pel Cister.  

Una experiència molt interessant plena de moments divertits i vius.  

Per tornar-hi. 
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TOT APRENENT A TRANSITAR 
 

Durant els mesos d’octu-

bre i novembre els alum-

nes de 1r d’ESO han anat 

al Parc de Tr{nsit de Reus 

per participar en una acti-

vitat sobre mobilitat se-

gura. A més d’entendre el 

funcionament de la senyalització, han après normes 

de convivència entre vianants i conductors, una acti-

vitat imprescindible perquè hi hagi civilitat i harmo-

nia entre tots. 

TERCER D’ESO AL PAR-

LAMENT 
 
El passat dimecres, 13 de desembre 

de 2017, tots els alumnes de 3r ESO, 

acompanyats pels tutors, van anar a 

Barcelona de visita al Parlament de 

Catalunya. All{ van visitar els espais més emblem{tics del Pa-

lau, van descobrir la història de l’edifici i van conèixer les funci-

ons del Parlament i la tasca dels 135 diputats que representen 

el poble de Catalunya. La visita es va completar amb una gim-

cana al Parc de la Ciutadella. Un dia molt intens, productiu i 

divertit. 

 

ENS ESCAPEM 
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BARCELONA LITERÀRIA  
 

Dijous 23 de novembre, els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de 

l’optativa de Literatura Universal i Literatura Catalana, van visi-

tar el museu de la Literatura i 

Jacint Verdaguer Vil·la Joana, 

situada al Parc de Collserola. 

Es tracta d’un museu dedicat 

a la memòria de Jacint Verda-

guer. Antigament havia estat 

una escola dividida en una 

part pedagògica, especialitza-

da en persones amb deficièn-

cies i una part científica, un 

laboratori d’estudis i d’investigacions. 

 

Els alumnes, van poder descobrir com era la casa de Verdaguer 

per dins, i aprendre part de la història del museu.  

 

Per acabar la sortida, els alumnes d’un dels grups de Literatura 

Universal i Catalana, van visitar dues llibreries, La Central i L’Al-

taïr. Mentre que l’altre grup va poder gaudir de l’exposició de 

fotografia al Palau Robert. 

En resum, un dia amarat de llibres, de literatura, és a dir, un dia 

perfecte. 

L A  T X U N G A  4 0  
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VENÈCIA DESCOBERTA PELS NOS-

TRES ALUMNES  
 

Un grup d’alumnes de 2n de Batxi-

llerat Artístic i Tecnològic van viat-

jar fins a Venècia la setmana del 4 

al 7 d’octubre per celebrar la 57a 

edició de la Biennal d’Art; una ex-

posició internacional d’art. 

 

El viatge va ser molt enriquidor, tant per l’atractiu de la 

ciutat, com per les diferents manifestacions artístiques 

de què van poder gaudir en aquesta experiència. 

RUTA A LA FRANCESA 
 

Des de fa uns anys, els alumnes del 

Batxibac organitzen una activitat 

que consisteix a fer una visita guia-

da pels llocs més emblem{tics de 

la nostra ciutat. Aquest any la 

“turista” a qui els alumnes han 

mostrat el millor de Reus ha estat la Chloé Pérez, 

auxiliar de llengua francesa durant aquest curs. La 

Chloé ha pogut gaudir de la nostra ciutat i dels seus 

guies particulars. 
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CITY BOUND A ROMANIA  
 

L’última setmana d’agost va tenir lloc la darrera part del 

projecte City Bound, aquest cop a Cluj, Romania, on joves 

de diferents nacionalitats van poder compartir experiènci-

es i gaudir de les principals atraccions turístiques, així com 

aprendre una mica més de la cultura del país.  

 

Al final de cada dia, els alumnes van poder reflexionar en 

grups nacionals sobre els nous coneixements i habilitats 

que havien adquirit durant aquella estada. 

 

Com a representant del nostre centre hi va anar la Lucia 

Fabó, alumna de 2n de Batxillerat Internacional. 

Tot fa pensar que ha estat una molt bona experiència 

que, de ben segur, es podria repetir. 

ENS ESCAPEM 
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LA TXUNGA VA A LA RÀDIO! 
 
El passat 10 de gener, 

els alumnes de 1r de 

Batxillerat de l’assigna-

tura de Revista van fer 

una sortida a Catalunya 

R{dio. 

 

Els alumnes de Revista 

acompanyats de les 

professores Gemma Alegria i Lupe Martí, vam tenir la 

sort d’assistir al programa “El Matí de Catalunya R{dio” 

i vam poder veure en directe (!!!) la presentadora del 

programa, Mònica Terribas. 

Al cap d’una hora, vam assistir  com a públic al progra-

ma APM, que ens va divertir moltíssim. Fins i tot, vam 

participar una miqueta del directe.  

També vam visitar les redacci-

ons i estudis on es realitzen els 

altres programes.  

Tot plegat, molt interessant. 

Alguna de nosaltres ja s’hi hau-

ria quedat a treballar! 

L A  T X U N G A  4 0  
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La Txunga, davant els fets extra-
ordinaris succeïts  al nostre país 
els darrers mesos, se’n fa testi-
moni i els anota per tenir-ne 
const{ncia. 
Això és el que ha passat: 

6 de setembre 

Es promulga la llei del referèn-
dum d’autodeterminació de Ca-
talunya i la llei de transitorietat 
jurídica i fundacional de la Repú-
blica. 

 11 de se-
tembre 

Es cele-
bra la diada de Catalunya. 
Aquest mateix dia, l’any 1714, les 
tropes catalanes van ser derro-
tades per l’exèrcit de Felip V. El 
dia 11 es celebra una manifesta-
ció a Barcelona organitzada per 
l’Assamblea Nacional Catalana, 
que té com a objectiu reivindicar 
la independència de Catalunya. 
Com sempre, es celebra de ma-
nera pacífica. 

 

  

DIARI D’UN PROCÉS 

20 de setembre 

La Guardia Civil, per ordre de la 
Fiscalia, entra a la Generalitat 
per impedir el referèndum. Un 
cop all{, tallen les línies tele-
fòniques i l’accés a internet. 
Detenen 14 persones: alts 
c{rrecs del govern i treballa-
dors de la Generalitat. La Guar-
dia Civil requisa 10 milions de 
paperetes del referèndum. A 
causa de tot això, es duen a 
terme diverses concentracions 
i cassolades 

 

28 de setembre 

A causa de la situació que hi ha 
a Catalunya, els estudiants ca-
talans estan convocats a buidar 
les aules per defensar la demo-
cr{cia. Com ha passat sempre, 
hi ha opinions de tot tipus, és 
per això que no tothom fa va-
ga. Els estudiants que decidei-
xen buidar les seves aules es 
concentren en manifestacions 
celebrades  arreu de Catalunya. 
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1 d’octubre 

Es celebra el Referèndum sobre 
la Independència de Catalunya. 
Tot i que la Guardia Civil i la Poli-
cia Nacional volen impedir 
aquest referèndum, els catalans, 
gr{cies a la resistència defensant 
els espais electorals i  les ganes 
que tenen de poder donar la se-
va opinió, poden votar. La Guar-
dia Civil, la Policia Nacional i els 
Mossos d’Esquadra entren en 
algunes escoles, dirigits pel go-
vern espanyol, i volen retirar les 
urnes i paperetes que hi ha, per-
què la gent no pugui  votar. Els 
cossos policials de l’estat, en al-
gunes escoles fan servir de ma-
nera desmesurada la violència, 
com per exemple a cops de po-
rra contra ciutadans de totes les 
edats, o amb les seves pròpies 
mans tirant als ciutadans per les 
escales de les escoles, trencant 
ossos de les mans, en algun  

cas, abusant del cos d’algun ciu-
tad{. I fins i tot, un noi perd la 
visió d’un ull per culpa d’una pilo-
ta de goma. Hi va haver més d’un 
miler de ferits. En total poden 
votar 2.286.217 persones, i el re-
sultat del referèn-
dum  és  favorable al Sí, amb una 
majoria (90,18%). 

2 d’octubre 

Arreu de Catalunya, als llocs de 
treball es fa una aturada per pro-
testar contra la violència de l’1 
d’octubre. Al nostre institut tam-
bé es porta a terme l’aturada 
omplint el nostre pati i fent un 
minut de silenci per les víctimes 
agredides pels cossos policials el 
dia anterior. 

3 d’octubre 

Es du a terme una VAGA GENE-
RAL a tot Catalunya, evident-
ment, amb diverses manifesta-
cions. 
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8 d’octubre 

Es celebra a Barcelona una mani-
festació a favor de la unitat d’Es-
panya, una de les més multitu-
din{ries, on van omplir els carrers 
de la ciutat amb banderes catala-
nes, espanyoles i europees. 

 

10 d’octubre 

El president de la Generalitat Car-
les Puigdemont trasllada al parla-
ment de Catalunya els resultats 
del Referèndum. Tot i haver  
guanyat el Sí, el president anul·la 
la declaració d’independència i 
demana di{leg. 

16 d’octubre 

La justícia espanyola empreso-
na  Jordi S{nchez i Jordi Cuixart, 
presidents de l’ANC i de l’Òmni-
um Cultural, respectivament.  

Són acusats de cometre un delic-
te organitzant les mobilitzacions 
del 20 de setembre 

17 d’octubre 

Es fa una aturada a les 12h del 
migdia per protestar davant de 
l’empresonament dels Jordis i la 
defensa  del dret a la llibertat-
d’expressió. Al nostre institut 
també s’aturen la majoria de 
classes. 

21 d’octubre 

El govern espanyol  anuncia la 
voluntat d’aplicar l’article 155, un 
article molt antic de la Constitu-
ció espanyola, el qual pretén 
prendre el control de la Generali-
tat de Catalunya. 

26 d’octubre 

El president Puigdemont declara 
unes eleccions autonòmiques 
per evitar l’aplicació de l’article 
155, però just després les anul·la, 
ja que diu que no té garanties  
que el govern espanyol aturés 
aquest article. Finalment, es su-
men més partits donant suport a 
l’article 155. 
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27 d’octubre 

Es convoca un ple al Parlament 
de Catalunya. Junts pel Sí i la 
CUP presenten una declaració en 
la qual insten al Govern de la Ge-
neralitat a aplicar els efectes de 
la Declaració d'Independència 
(que havia estat suspesa pel pre-
sident Puigdemont 17 dies 
abans). 

Els grups parlamentaris de Ciu-
tadans, PSC i PPC abandonen la 
cambra abans de la votació i no 
hi participen. La Declaració d'In-
dependència queda aprovada 
per 70 vots a favor, 10 vots en 
contra i 2 vots en blanc i en 
aquest mateix instant es consti-
tueix la República Catalana, com 
a estat independent i sobir{, de 
dret, democr{tic i social, assu-
mint el mandat del poble de Ca-
talunya expressat en el Referèn-
dum d'Autodeterminació del’1 
d’octubre. 

El 27 d’octubre és el dia que es 
comença a formar aquesta Re-
pública, i Carles Puigdemont pas-
sa a ser president de Catalunya. 
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30 d’octubre 

Puigdemont s’exilia a Brusel·les, 
Bèlgica,  per evitar que el detin-
guin. 

2 de novembre 

Empresonen Meritxell Borr{s, 
Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep 
Rull, Carles Mundó, Raül 
Romeva, Dolors Bassa i Oriol 
Junqueras. 

8 de novembre 

És convocada una  nova vaga ge-
neral per part de la Intersindical-
CSC amb el suport de 
l'ANC, Òmnium Cultural i l'AMI, en 
protesta per la regressió en drets 
socials. 

Aquesta manifestació va produir el 
tall de carreteres, xarxes de tren i 
entrades de frontera arreu del 
territori catal{. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A8ndum_sobre_la_independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A8ndum_sobre_la_independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intersindical-CSC
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intersindical-CSC
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Nacional_Catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92mnium_Cultural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_de_Municipis_per_la_Independ%C3%A8ncia
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11 de novembre 

 750.000 persones segons la 
Gu{rdia Urbana, omplen 3 
quilòmetres del carrer Marina de 
la capital catalana seguint la crida 
de l'ANC i Òmnium Cultural, sota 
el lema 
«Llibertat pre-
sos polítics, 
som repúbli-
ca». 

Els llaços grocs i 
les imatges dels manifestants 
aixecant el seu telèfon mòbil 
encès, van ser els símbols de la 
manifestació. La Presidenta del 
Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell, havia passat una nit a 
la presó d'Alcala-Mecó per per-
metre la votació de la Declaració 
d'Independència, però finalment 
va poder sortir-ne sota fiança el 
dia abans de la manifestació 

 

2 i 3 de desembre 

Durant aquest cap de setmana es 
realitzen diversos concerts per a 
favor d’alliberar els presos polí-
tics. 

4 de desembre 

El jutge Pablo Llarena decreta 
l'alliberament dels Consellers 
cessats, excepte d'Oriol Junque-
ras, Vicepresident del Govern de 
Catalunya, i Joaquim Forn, Con-
seller d'Interior, que seguirien 
empresonats a la presó d'Estre-
mera (Madrid). De la mateixa 
manera, Jordi S{nchez i Jordi 
Cuixart, també serien mantin-
guts en presó preventiva a Soto 
del Real.  
 

5 de desembre 

Comença la campanya electoral 
per les eleccions del 21 de 
desembre. Al mateix dia, el go-
vern espanyol envia una euroor-
dre de recerca i captura cap al 
president Carles Puigdemont, 
que el jutje belga decideix reti-
rar. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Nacional_Catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92mnium_Cultural
https://ca.wikipedia.org/wiki/President_del_Parlament_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/President_del_Parlament_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carme_Forcadell_i_Llu%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carme_Forcadell_i_Llu%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pablo_Llarena_Conde
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oriol_Junqueras_i_Vies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oriol_Junqueras_i_Vies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicepresid%C3%A8ncia_del_Govern_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicepresid%C3%A8ncia_del_Govern_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Forn_i_Chiariello
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conseller_d%27Interior_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conseller_d%27Interior_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_S%C3%A0nchez_i_Picanyol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Cuixart_i_Navarro
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Cuixart_i_Navarro
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7 de desembre 

El 7 de desembre se celebra  a 
Brusel.les  una manifestació mul-
titudin{ria sota el lema 
“Europa,  desperta’t! Demo-
cr{cia per a Catalunya”. La poli-
cía informa que s’hi van manifes-
tar unes  45.000 persones, la 
major manifestació mai vista a 
Brussel·les d’aquestes caracte-
rístiques. 

 

 

21 de desembre 

El 21 de desembre es  celebren les 
eleccions autonòmiques de Cata-
lunya, convocades per l’estat es-
panyol. Són unes eleccions pacífi-
ques amb un resultat guanyador 
per a Ciutadans. Tot i guanyar les 
eleccions, no poden formar go-
vern, ja que no tenen la majoria 
absoluta. A diferència d’altres 
eleccions, se celebren en un dia 
laboral. 
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"Te echo de menos. ¿Lo sabes? Tantas cosas queriendo decir-

te, pero no pude, porque no tenia el valor de hacerlo. Ha sido 

tan duro perderte. Por eso aquí te digo mis sentimientos. Le-

vantarme cada mañana y ver tu sonrisa no lo apreciaba hasta 

ahora. No me entendías cuando 

lloraba, solo necesitaba un abrazo. 

Pero igual sentía tu amor por mi. 

Te quiero de vuelta por favor. Quie-

ro que vuelvas, te necesito. Me 

duele tanto que ya no avanzo sin ti. 

Nadie me ayuda, tu eras la única 

TODO LO QUE PODRÍA HABER DICHO 

 

Me gustaría decir muchas cosas, pero la socie-

dad me repudia. Tanta es mi ira hacía los se-

res que no entienden el sufrimiento humano... 

No todos hemos tenido la oportunidad de tener 

una infancia fácil, por culpa de personas que 

hablan como profesores pero les falta educa-

ción.  

 

Limon   1r. ESO C 

L’equip de la Txunga ha creat un apartat on podeu enviar els vostres 
escrits més personals; podeu parlar dels secrets més íntims de la 
vostra {nima. Hi ha escrits on s’expressen els sentiments més pro-
funds sobre l’amor, la societat, els amics…  
Aquí els teniu. 
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"Amigos" 
Cuando siento que no puedo más, 
y veo que me voy a derrumbar, 
pienso que hay alguien más´ 
alguien en quien puedo confiar. 
 
No tengo miedo a caerme, 
o a cometer algún error, 
ellos me ayudarán a levantarme, 
y lo harán sin ningún temor. 
 
Ellos son mis amigos, 
los más fuertes y divertidos, 
y juntos nos hacemos grandes, 
frente a los problemas o algo que nos 
alcance. 
 
Todos tienen una personalidad determi-
nada, 
alguno será un poco mamón, 
otro, edición limitada, 
pero a todos y cada uno de 
ellos, les quiero y les llevo, en 
el corazón. 
 
Lydia Perea García 

Aii… amor desbocat i imparable.  
La distància que ens separa és dubte i opressió. La meva inseguretat és 
penediment. 
El meu sofriment desesperació, tu ets el que m’esquerda la ment.  
Les mirades són l’oblit i aflicció, les paraules són la pena per no aconseguir-
te mai… 
 
 Taula de vidre 
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Te echo de menos porque de más ya no puedo. 
Te extraño tanto como al abrazo del frío de tu Enero. 
Ya no me tiemblan los labios al recordar tu sonrisa, ahora simple-
mente… respiro muy flojo para no despertar al miedo que se escon-
de en mi sombra.  

Cinta Garrido     1BAT D 

Busco en tu el que no trobo en mi.  
Busco en els teus llavis el que jo mai 
puc gaudir amb tranquil·litat.  
Busco en els teus pensaments la 
fugida de la realitat, que m’allunyi 
del temor i que em deixi escapar 
del passat, que ara és present i de-
mà serà futur.  
Busco en les teves abraçades el 
confort, la protecció, un petit ins-
tant en què pugui disfrutar i se’m 
pugui dibuixar un petit somriure, 
que poc a poc s’esvairà al veure que 
no tot pot durar per sempre i que el 
meu destí el teixeix el meu inesqui-
vable passat. 
 
Kiki  
1r de Bat E 

Sé que tens por. Del que pu-
guin dir, del que et puguin 
fer. Seré sincera, jo també en 
tinc. Però si et serveix d’aju-
da, vull que sàpigues que tin-
dràs sempre algú que t’a-
guanti quan no et quedin for-
ces. Sempre tindràs la meva 
espatlla quan necessitis plo-
rar, passi el que passi. Podria 
haver escrit una carta dient 
lo molt que t’estimo i lo pre-
ciós que ets, però això ja ho 
saps i, sinó, m’estaré la resta 
de la meva vida recordant-
t’ho. 
Il·lumina el món amb el teu 
somriure, però sobretot si-
gues valent i fort, Petit Prín-
cep. 
  
Pava, 1r de Bat D  
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S M I O C I U E O R E A 

S O G D I E N S T A G Z 

E N A A E O E D J Z A K 

R T H M T D Z E U N S N 

T A V I A O D T F K O L 

I G L T E N I S E R N S 

O I K T U N T A A E N L 

L E R W Z E D M C L T E 

B F K O K R I S R I A M 

H O R C R S U T O D G O 

V S A H A T I A O M O S 

R Z B S G A B G T Y I O 

C S A T D G M A N C H E 

D I F R E I T A G S U T 

Solucions: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 

Sonntag 
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DIE WOCHENTAGE  
 

Us atreviu a resoldre aquesta sopa de lletres dels dies de la setmana en 
alemany? Ei, no feu trampes! 
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40 CURIOSITATS TXUNGUES 

1) Al 1977, Finl{ndia va prohibir les caricatures, els còmics i les 

imatges de l’Ànec Donald perquè no portava pantalons. 

2) L’home més alt del món media 2’72m i es deia Robert Wad-

low. 

3) La m{quina de cotó de sucre va ser inventada per un den-

tista 

4) L’ornitorinc alimenta les seves cries amb llet 

que no surt de gl{ndules mam{ries, sinó de la 

pell. Per això es diu que suen llet. 

5) El primer ordinador va costar al voltant de 

1.500.000$. 

6) Al Japó deixar propines és símbol de mala educació. 

7) Donar-li la m{ a algú que estimes ajuda a calmar el dolor físic a 

més d’ajudar a baixar els nivells de por i estrès. 

8) Els camaleons no canvien de color segons el fons, sinó que can-

vien pel seu estat d’{nim. 

9) Els nassos dels gats són com les empremtes hu-

manes. No n’hi ha dos, d’iguals. 

10) El gos amb la llengua més llarga del món és Mo-

chi, una sant Bernard amb una llengua de 18,58 

centímetres.  

11) Al llarg de la vida, una persona camina la dist{n-

cia equivalent a fer tres voltes al món. 

12) Un nen de 4 anys fa una mitjana de 450 preguntes al dia. 
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13) L’ull hum{ pot distingir entre 10.000.000 de 

tons de colors diferents. 

14)Al món hi ha més pollastres i gallines que per-

sones. 

15) Cantar et manté sa, exercita el cor, els pulmons i allibera endorfi-

nes que et fan sentir bé. 

16) Córrer descalç redueix considerablement l’es-

très. 

17) És més f{cil recordar el nom d’una perso- na 

que somriu. 

18) La dificultat per aixecar-se del llit als matins es diu “dysania”. 

19) Aguantar un esternut podria produir la mort d’una persona, ja 

que podria explotar-li una vena del cervell. 

20) Els mosquits se’t pixen al damunt justament després de picar-te. 

21) La llum redueix la sensació de por. 

22) Un estudi brit{nic afirma que per a man-

tenir un h{bit durant molts anys fan falta uns 66 

dies. 

23) Una persona esquerrana tendeix a escol-

tar millor per l’orella esquerra, i a veure millor per l’ull esquerre. 

24) Les llúdrigues freqüentment dormen agafades de les mans per 

evitar que se les emporti el corrent. 

25) Tal i com diu un estudi, els ulls marrons inspiren més confiança 

que els ulls blaus. 

26) Un terç de la població no detecta el sabor agre dels aliments. 

27) Reduir el consum de sal és tan bo per a la salut com deixar de fu-

mar. 

ENTRETENIMENTS 

Institut Gabriel Ferrater 

FEBRER  2018 

L A  T X U N G A  4 0  



 

 39 

28) Memoritzar lletres de cançons ajuda el teu cervell a estar en for-

ma. 

29) Aproximadament en 80% dels nostres gestos són heretats. 

30) La islofòbia és la por irracional de quedar-se sol. 

31) Els talons van ser inventats principalment per als ho-

mes i no per a les dones. 

32) Els molins de vent giren en direcció a les agulles del 

rellotge menys a Irlanda. 

33) Al segle XIX a Anglaterra, la paraula ‘pantalons’ era 

obscena. 

34) La meitat de les persones que mengen galetes ‘Oreo’ tenen ten-

dència a separar-les per la meitat. 

35) L’ull de l’estruç és més gran que el seu cervell. 

36) No dormir bé pot provocar-te falsos records. 

37) A la Segona Guerra Mundial els premis Òscar eren de 

fusta ja que els metalls eres escassos. 

38) Al 1893, Nova Zelanda va atorgar a la dona el dret a 

vot, va ser el primer país a fer-ho. 

39) les pupil·les poden dilatar-se un 45% quan veiem una 

cosa que ens agrada. 

40) Da Vinci podia escriure amb una m{ i dibuixar amb l’altra al ma-

teix temps.  
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ELS ULLS DE L’INSTITUT 
 

L’equip de la Txunga s’ha passejat incansablement per l’institut per 
fotografiar tota mena d’ulls: hem intentat trobar els més bonics, 
però ens hem adonat que en cada ull hi ha un misteri per descobrir, 
una persona a qui conèixer, un tresor amagat! Hi ha ulls dolços, ten-
dres, inquietants, profunds, grans, petits, innocents, picants, sensu-
als, a vegades tristos, desafiants, desvergonyits. 
Mireu aquesta petita mostra, gaudiu-la i a veure si sou espaviladets i 

sabeu a qui pertanyen aquests ulls: 
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RECOMANACIONS TXUNGUES  
 

 

 

 

 

 

                              

 

       

 

 

           

             

 

 

SÈRIES 
MÚSICA CINEMA 

· Queen: Bohemian Rhapsody  

· Aerosmith: Crazy 

· RHCP: Can’t stop 

· Blink 182: I miss you 

· Amy Winehouse: Valerie 

·  Taylor Swift: Look What You Ma-
de Me Do 
·  Imagine Dragons: Thunder  
·  Coldplay: I Want Something Just 
Like This  
·  Ed Sheeran: I See Fire  
·  Bruno Mars: Finesse 

·Alien 
·Jumanji 
·Retorn al futur(I) 
·Forrest Gump 

·  Logan 
·  Grantorino 
·  Guardians de la gal{xia 
·  Boyhood 

· Friends 
· Doctor Who 

· Riverdale 
· Strager things 

MÚSICA RETRO MÚSICA ACTUAL 

CINEMA RETRO CINEMA ACTUAL 

SERIES RETRO SERIES ACTUALS 
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Stranger Things: Amb referències 

als cl{ssics dels 80s, mostra 

una misteriosa dimensió amena-

ça el petit poble de Hawkins i l’a-

parició d’una nena amb habilitats 

sorprenents  provocar{ un gir a 

les seves vides. 

 

Doctor Who: La sèrie més antiga 

de ciència ficció segueix les aven-

tures del Doctor, un extraterres-

tre d’una avançada raça que pilo-

ta una nau a través del temps i 

l’espai.  

 

Friends: Tracta sobre la vida de  

Joey, Phoebe, Rachel, Ross, Mo-

nica i Chandler un grup d’amics 

que viuen a Manhattan, Nova 

York. Amb el seus moments bons 

i dolents, de forma còmica expli-

quen fets de la vida quotidiana. 

 

Guardians de la Galàxia: Dins de 

l’univers cinematogr{fic de Mar-

vel còmics, s’adapten a la gran 

pantalla les aventures d’un grup 

de “perdedors” que s’uneixen 

per afrontar les amenaces  inter-

gal{ctiques i reestablir la pau a 

l’univers. 

 

Alien: Pel·lícula mítica de 1979 on 

set tripulants d’una nau espacial 

s’enfronten a un extraterrestre 

aterrador. 

Deixant escenes memorables, 

empatitzar{s amb la protagonis-

ta  i t’horroritzar{s veient certs 

moments, barrejant la ciència 

ficció i el “thriller” de manera 

excepcional. 

 

Gran Torino: Relata la tensa situa-

ció racial d’Estats Units, repre-

sentant un xoc entre cultures 

visceral i realista. Amb una posa-

da en escena decadent,  un Clint 

Eastwood madur i reflexiu com-

partir{ sentiments amb la gent 

més inesperada... 

L A  T X U N G A  4 0  

ENTRETENIMENTS 

Institut Gabriel Ferrater 

FEBRER  2018 

L A  T X U N G A  4 0  



 

 43 

ENTRETENIMENTS 

Institut Gabriel Ferrater 

FEBRER  2018 

L A  T X U N G A  4 0  

Riverdale: Comença un nou curs i 

la ciutat de Riverdale encara no 

est{ recuperada de la tr{gica 

mort de Jason Blossom; un grup 

d’amics, Archie Andrews, Betty 

Copper, Jughead Jones i Veronica 

Lodge s’encarregaran de desco-

brir la causa de la seva mort. 

 

Retorn al futur: Dinamita el gène-

re de ciència ficció amb un refres-

cant film ideal per veure a l’estiu: 

 Tot comença quan el jove Marty 

McFly viatja a l’any 1955 amb un 

DeLorean inventat pel Doctor 

Emmett Brown “Doc” amb la mis-

sió de fer sorgir l’amor entre els 

seus pares i retornar a casa per 

salvar la vida seu amic científic… 

 

Jumanji: És una ventura fant{sti-

ca que gira entorn  d’un joc de 

taula ambientat en la jungla  afri-

cana i que proposa als jugadors  

convertir-se en aventurers per la 

selva; el joc no tindria més valor si 

no fos perquè cada vegada que 

es tiren els daus el joc porta al 

nostre món criatures del món de 

Jumanji. 

 

Forrest Gump: La pel·lícula ens 

presenta a Forrest, un noi amb  

una gran capacitat per les ciènci-

es i els esports. Forrest té una 

visió innocent i simple d’aquest 

món i a través dels seus ulls, la 

peli fa un viatge per la història 

dels Estats Units a finals del segle 

XX.  

 

Boyhood: Seguint la vida de Ma-

son i els altres personatges al 

llarg del temps. 

Tot i les adversitats i problemes 

que han d’afrontar, sempre tiren 

endavant ajudats de nombrosos 

actors secundaris que apareixen i 

desapareixen. 
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Quan et diuen que has tret 
un 10 però et quedarà un 5 
per l’actitud... 
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Direcció: Carrer de Gratallops, 24, 
43206 Reus 

Ramon Grau 
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LA CAFETERIA 

DEL GABRIEL FERRATER 

TIA 

ROCA 

NATASHA 
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