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És un goig poder presentar-vos el núm. 38 de la re-
vista Divertinta que recull els primers actes de cele-
bració del vintè aniversari de l’ Institut Montbui. 

Amb la vivència dels fets, Teresa Mascó, ens regala 
la primera part de la història del nostre institut i la 
titula Crònica d’una aventura. Text i fotografies tes-
timonien la il·lusió, el compromís i la implicació de 
tota la comunitat educativa per construir “un projecte 
nou, un projecte al servei de la millora educativa del 
municipi”.

En aquesta edició també hem estrenat un nou apar-
tat de textos de creació fets per alumnat de l’Institut, 
aquest nou apartat es titula De paper i lletres. Unes 
pàgines en què podreu gaudir llegint produccions 
molt diverses que t’atrapen i et transporten, a través 
de les lletres,  cap a temps i mons llunyans, que et 
submergeixen en sentiments propers,  que et fan re-
flexionar i que, també, et fan somriure. 

Portem vint anys de recorregut i volem sumar-ne 
molts més. La revista Divertinta ens ha acompanyat 
des del principi  documentant la vida del centre. Des 
d’aquestes pàgines expressem el nostre agraïment 
i felicitació a totes les persones que, durant aquests 
vint anys,  ho heu fet possible patrocinant, col·laborant 
i  llegint  Divertinta.
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Erasmus +
Intercanvi de l’Institut Montbui amb 

l’Escola Alemanya de Norf

Aquest trimestre hem fet el tancament de l’intercanvi anual amb 
l’escola de Norf amb tretze alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. 
Hem realitzat tasques de coneixement de l’entorn fent gimca-
nes per Igualada i Montbui. Ens va rebre l’alcalde de Montbui 
i va donar un petit obsequi als alumnes de l’intercanvi i també 
ens va cedir l’espai de Montàgora per veure la pel·lícula: “El 
dictador”. També s’han portat a terme activitats de descoberta 
de la nostra cultura a través del Taboo sobre elements típics 
de la cultura catalana al taller d’anglès. S’ha fet un taller de 
català sobre la llengua catalana, orígens i comparació amb 
altres cultures, feta per la Txell Bernaus i un taller de zum-
ba, organitzat pel Lluís Amat i els alumnes de batxillerat Ruth 
Reymundi i Jasmina Egea. Un dels dies, vàrem assistir a un 
assaig dels Moixiganguers i vam participar fent pinya amb els 
castellers. Per tal de conèixer el nostre sistema educatiu, els 
alumnes d’intercanvi, van assistir un matí amb els nostres 
alumnes a les aules de l’institut i van veure el funcionament 
de les classes.

D’altra banda, s’han fet excursions a la Tossa, on van fer una 
visita guiada i a Barcelona per visitar el Parc Güell, la Sagrada 
Família i l’Eixample amb explicacions de la Montserrat Costa. 
Es va fer una altra sortida a Sant Sadurní d’Anoia, a les Ca-
ves Freixenet, a la ciutat de Sitges i l’última al BCN Railhome 
d’Igualada. Per part dels pares, es va muntar un sopar de co-
miat per a tots els participants de l’intercanvi.

Vull agrair l’esforç fet per tothom; professorat, Ajuntament de 
Montbui, pares i alumnes i dir-vos que ja comencem a treballar 
pel proper intercanvi.

Coordinadors intercanvi alemanya: 
Xavi Gumà i Mª Mercè Gabarró
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Les primeres impressions

  Enguany, i com cada any, tenim els alumnes nous que es-
trenen centre. Comencen a fer el primer curs d’ESO a l’institut 
i enceten una nova etapa educativa plena d’experiències no-
ves.
   Els tutors han fet un recull de les primeres impressions que 
han tingut aquests alumnes de 1r d’ESO dels seus primers 
dies a l’Institut de Montbui. A continuació podeu llegir-ne les 
reaccions que, en general, han sigut força positives:

“Per mi la primera setmana ha sigut molt bona, me l’esperava 
pitjor.”

“La primera setmana a l’institut m’ha agradat molt, però tenia 
molta vergonya perquè sabia que em canviarien de classe i no 
em tocaria amb els mateixos companys de primària.”

“Els professors són molt amables i l’institut és molt gran i en-
cara em costa guiar-me per dins del centre.”

“La primera setmana a l’institut ha sigut molt agradable perquè 
a la meva classe tinc amics meus.”

“M’ha semblat més estranya del que em pensava perquè a la 
una ja tenia gana i volia anar-me’n cap a casa.”

“El primer dia quan van dir les classes a les quals aniríem ca-
dascun de nosaltres, no les tenia totes ja que m’havien separat 
de la meva millor amiga. Però quan estàvem fent la gimcana 
vaig adonar-me que els de la meva classe eren més simpàtics 
del que creia minuts abans.”

“Durant aquesta setmana m’he sentit molt bé a l’institut i espe-
ro que segueixi així.”

“M’he sentit molt bé, perquè pensava que seria més difícil, 
però no n’hi ha per tant.”

“El primer dia estava molt nerviosa, amb molta por de quina 
classe i companys em tocarien, però quan vaig veure que ana-
va amb amigues meves em vaig tranquil·litzar.”

“El primer dia a l’institut em vaig sentir espantada perquè no 
sabia amb qui aniria a la classe i si els professors eren bons 
o dolents.”

“És un canvi molt gran, ja que passes de ser dels gran a ser 
dels petits.”

“La primera setmana a l’institut m’he sentit molt bé, una mica 
atabalat per l’horari, però ja m’hi he acostumat i m’agrada més 
que l’horari de l’escola.” 

“La primera setmana m’he sentit petit!”
“L’institut està bé, tot i que hi ha nens que són molt grans.”

“La primera setmana m’he sentit nerviós i il·lusionat.” 

“L’institut és un lloc encantador i estic fent amics nous.”

“M’he sentit molt còmode a l’institut, estic molt content amb els 
companys nous.”

“El primer dia que vaig arribar a l’institut em sentia una mica 
petit en comparació amb els de quart d’ESO...”

“Gimnàstica és molt cansat! Música és molt divertit! El labora-
tori té coses molt estranyes…” 

“La meva primera setmana a l’institut ha sigut una mica es-
tranya, els primers dies vaig trobar molt a faltar la meva classe 
del García Lorca i els meus professors.”

“El primer dia tenia una mica de por però cada dia em vaig 
acostumant a l’institut i ara m’agrada molt. El que menys 
m’agrada és que les classes són llarguíssimes.”

“Les hores de pati es fan curtes i les classes molt llargues.”

L’arribada a l’institut
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“La veritat és que quan vam començar l’institut tenia por de 
la gent que hi hauria però no fan res, cadascú va a la seva 
bola.”

“El primer dia estava adormida i cansada perquè això de lle-
var-se a les 7h no és el meu fort.”

“Al principi tenia una mica de por, però vaig pensar: ‘per què 
he de tenir por? si jo no faig res a ningú, ells no em faran res.’ 
“

“La primera setmana a l’institut m’he sentit vergonyós i a la 
vegada emocionat per conèixer nous amics i professors.”

“La veritat és que la por no serveix de res. Vaig entrar a l’institut 
amb por de perdre els meus amics i ara me n’adono que no ha 
servit de res tenir por.”

“El pitjor de l’institut és que ens hem de llevar molt d’hora i 
tenim molta son. El millor és que a la tarda no hi anem.”

“A l’hora del pati em sento una mica estranya perquè hi ha 
molts nens grans.”

“Al principi m’ha costat una mica saber on són les classes (i 
encara em costa).”

“La primera setmana a l’institut ha sigut molt guai perquè a 
l’escola no anàvem a les classes nosaltres sols.”

“A mi em fan una mica de por els nens grans per les pintes que 
porten i per lo xulos que són.”

“L’horari ha sigut una mica difícil però ja m’hi he acostumat.”
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20è aniversari
Crònica d’una aventura (1).

La implantació de la secundària a Montbui.
Era a començament del 1996 quan des d’inspecció em convo-
quen a una reunió. “Necessitem professorat amb experiència 
i amb ganes de treballar de valent per engegar un institut nou 
a Montbui. Vols anar-hi?” Plantejat així, de cop, la proposta 
em va aclaparar una mica. “Pensa-t’ho i en tornem a parlar”. 
I sí, m’ho vaig pensar. I en vam parlar... I així va ser com va 
començar la meva “aventura”. Però no només la meva, sinó 
també la de resta de companys que aquell 1996 ens vam tro-
bar a Montbui iniciant un nou projecte.
Han passat 20 anys des d’aleshores, però el record de l’inici 
d’aquell viatge és ben viu encara. 

ANTECEDENTS:
Com va ser que a Montbui s’obrís un institut?

Fins aquell moment, els alumnes en acabar la primària - 
s’acabava a 8è, als 14 anys- havien d’anar a Igualada a estu-
diar BUP –el batxillerat d’abans- o Formació Professional per 
completar l’ensenyament obligatori que aleshores va passar 
a ser als 16 anys. Per tant, si tothom havia de continuar 2 
anys més com a mínim, per què s’havia de marxar fora del 
municipi? 
A més, el 1996 es canviaven els plans d’estudis. A partir del 
1996 a les escoles de primària només s’hi cursaria fins a 6è i a 
secundària ja es començaria amb l’ESO a partir dels 12 anys. 
Per tant, si no hi havia institut a Montbui, tots els alumnes de 
12 anys haurien de marxar a Igualada per continuar estudiant 
i això amoïnava molt les famílies. “Són molt petits per anar a 
l’institut... i a sobre hauran de marxar de Montbui!”
Cal tenir present que aleshores Montbui ja tenia prop de 
10.000 habitants i per tant el volum d’escolars que s’havien 
de desplaçar era important. Les famílies i l’ajuntament ho tin-
gueren clar: s’havia d’aconseguir un institut per a Montbui. Co-
mençaren les gestions amb el Departament d’Ensenyament i 
les reivindicacions foren ateses. 
Molt bé. La decisió ja estava presa, però s’havien de resoldre 
qüestions fonamentals...

On s’ubicaria l’institut?
Pel que fa a l’espai, l’ajuntament ja feia temps que havia desti-
nat uns terrenys per a l’edificació del nou institut (al capdavall 
del c/ de la Mercè) i que volia cedir a la Generalitat tan bon 

punt aquesta es decidís a construir. Però això no fou així. La 
Generalitat no optà per construir un centre nou sinó que con-
siderà millor reordenar els centres de primària de Montbui i 
ubicar les aules de l’institut a l’antic CEIP Sant Maure .

De fet, aquell primer curs només es començaria amb els alum-
nes de 1r d’ESO, uns 75; per tant, amb 3 aules grup i amb un 
parell o tres d’aules específiques ja es podia engegar. I així va 
ser. Aquell primer any vàrem compartir edifici amb el centre 
de primària. A la planta baixa hi havia l’educació infantil i a la 
primera planta hi havia les aules de secundària. 
Compartir espai va ser complex. Diferents horaris, diferents 
necessitats d’espais, etc. Dificultats que amb la bona voluntat 
de tots plegats es van anar vencent i així fou com any rere any, 
amb la incorporació de nous grups, l’antic Sant Maure es va 
anar convertint en institut.  Aquest fet -tal com recordava re-
centment Juli Lago, aleshores director del Sant Maure- va ser 
especialment dolorós per al seu equip docent ja que assistien 
impotents a la desaparició d’una escola i d’un projecte educa-
tiu que havien iniciat amb tanta il·lusió. Però una vegada més, 
la professionalitat de tots va estar a l’alçada de les circumstàn-
cies i la transició del Sant Maure cap a La Tossa es va fer amb 
voluntat integradora i d’iniciar conjuntament un projecte nou. I 
per a un projecte nou, calgué també nom nou: naixia l’actual  
CEIP Antoni Gaudí.
A l’institut ja teníem l’espai assignat, però qui hi faria classe... 

Quin professorat hi hauria?
Es començava un nou pla d’estudis, l’Ensenyament Secun-
dari Obligatori (ESO). Aquest fet implicava certes modifica-
cions respecte als plans d’estudis vigents fins aquell moment. 
Potser l’element de canvi més evident era la incorporació de 
nois i noies de 12 anys als instituts. Conscients d’això, des 

Entrada a l’escola Sant Maure. 1996
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20è aniversari
del Departament d’Ensenyament es buscà un equip de pro-
fessorat que pogués cobrir totes les àrees i que a la vegada 
provinguessin alguns de primària i altres de secundària per tal 
d’atendre els reptes que suposava engegar l’ESO.
L’equip del primer curs 1996-1997 estava format per 5 profes-
sors provinents de primària, 5 de secundària, una professora 
de Religió i una conserge. 

Els inicis van ser ser complexos. Estrenàvem pla d’estudis, 
estrenàvem equip (veníem de diferents centres i de realitats i 
experiències diverses), estàvem d’”okupes” en un centre que 
tenia la seva història i la seva dinàmica de funcionament i a la 
qual ens havíem d’adaptar... Teníem tot un projecte educatiu 
per construir i ho havíem d’anar fent a còpia d’esforç i dedi-
cació. I ho vam fer. Perquè malgrat les dificultats a superar 
hi havia la il·lusió de construir un projecte nou, un projecte al 
servei de la millora educativa del municipi.
Sempre vam voler tenir un tracte de proximitat i complicitat 
amb les famílies, sabedors que una escola no la fa només l’ 
equip de professorat, sinó que cal implicar-hi tota la comunitat 
educativa i en aquest cas la col·laboració i participació de les 
diferents AMPAS  i de l’ajuntament  van ser clau.

L’INSTITUT JA ÉS UNA REALITAT

Nou professorat i nou alumnat es va incorporant any rere any 
i el curs 1999-2000, quatre anys després d’haver començat, ja 
hi ha tota l’ ESO implantada. I la primera promoció ja comença 
a preparar el seu viatge de final d’etapa. A Mallorca, és clar! 

1r equip de professorat. D’esquerra a dreta començant per baix: 
Francesc Climent (director), Diego Murciano, Marisol Cos (conser-
ge), Joan hervàs, Joan Compte, Jesús García. 2a fila: Teresa mascó, 
Montserrat Costa, beneta Planell, Ma. Francsica Llamas i Esteve Gi-
meno. 1996

Lloc per excel·lència del destí dels viatges de final de curs 
d’aquells anys, després ja es canvià la destinació i Itàlia va 
esdevenir el clàssic de final d’etapa. Aquella primera promo-
ció, un cop acabada l’ESO, va poder continuar estudiant a 
Montbui. Ja feia temps que s’estava treballant perquè el nou 
institut també pogués oferir-los el batxillerat.

Alumnes de la 2a promoció a l’església de Santa Maria del Mar. Cris-
tian Pérez havia guanyat un important premi i tota la classe el va 
acompanyar. Tampoc es va voler perdre l’esdeveniment, Lucía Caba-
llero, presidenta de l’AMPA. 1998

Fotos alumnes primeres promocions
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L’espai aviat es va fer petit  i calgué plantejar-se la remode-
lació de l’edifici. Les obres s’haurien de fer sense interrompre 
les classes, per tant s’haurien de fer a l’estiu. Primer comença-
ren les obres del gimnàs i de les aules de l’ala nord. L’estiu 
següent es continuà amb la remodelació de l’antic edifici de 
primària, que quedà annexat a la part nova construïda l’any 
abans.

Alumnes de la 1a promoció que van acabar el batxillerat. 2002

Obres – Interior i pati

El 27 d’abril de 2003 es va fer la inauguració oficial del centre 
amb la presència de la Consellera d’Ensenyament i de les au-
toritats municipals. D’aquella data i d’aquella primera promoció 
en queda un mural ceràmic al vestíbul on hi ha les empremtes 
dels alumnes i d’alguns dels professors d’aleshores.

20è aniversari

Inauguració de les obres de l’edifici amb presència de la Consellera 
Carme- Laura Gil i de la delegada Carme Arnau.

Mural del vestíbul amb les empremptes dels alumnes de la primera 
promoció i del professorat dels primers anys. Professors: Jesús gar-
cís, Carmel·la Planell, Teresa Mascó i M. Teresa Pernía. Foto feta el 
2006 en motiu del 10è aniversari.
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20è aniversari
Queden enrere les incerteses del començament. L’institut ja 
no només és una realitat pel que fa a l’edifici sinó que a còpia 
d’esforç i d’il·lusió per part tothom s’ha anat fent gran també 
en la tasca educativa. Aula taller, aula d’acollida i la imple-
mentació de molts projectes d’innovació es posen al servei de 
l’alumnat per tal d’aconseguir una millora en la qualitat educa-
tiva i en la cohesió social. El repte és atendre més i millor la 
totalitat de l’alumnat del centre. I en això podem dir que l’equip 
docent ha treballant incansablement per aconseguir-ho.

Aula taller amb Francesc Climent-

Aula d’acollida amb Pilar Collazos-

Teresa Mascó
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20è aniversari

L’Institut Montbui ha començat els actes de celebració del 20è 
aniversari amb una trobada de membres de la comunitat edu-
cativa, convidant professors, PASS, famílies i alumnes que 
han passat pel centre durant tots aquests anys.

Primer acte de celebració del 
20è Aniversari

El motiu que marcava aquest primer acte del diferents que es 
faran, era recordar com de difícils van ser els inicis de l’institut, 
per això es va obrir amb una taula rodona en què participaren 
diferents membres de la comunitat implicats en la posada en 
marxa de l’institut.

La primera presidenta de l’AMPA, la Lucía, va començar, con-
vidada pel moderador Magí Badia, a explicar la reivindicació 
dels pares, amb tota la comunitat al darrere, perquè es fes 
un institut a la localitat. Li agafà la paraula l’alcalde Montbui, 
Teo Romero, que va destacar com el poble havia empès amb 
l’ajuntament al davant perquè la Generalitat de Catalunya fes 
l’institut. L’aleshores inspector, Carles Enrich, va detallar la di-
fícil negociació per fer l’institut on hi havia l’escola Sant Maure 
-reordenant les escoles de primària- i així no haver d’esperar 
el temps que hagués calgut per una obra de nova execució. A 
continuació el Juli Lago, director del Sant Maure, va expres-
sar com n’havia estat de difícil per al seu claustre acceptar la 
desaparició de l’escola per donar pas a l’institut. Amb  la inter-
venció del primer director, Francesc Climent, va quedar clara 
la il·lusió que van posar en el nou projecte. Van convenir amb 
el Juli que de seguida es va encomanar aquesta il·lusió a tota 
la comunitat educativa i finalment amb les obres d’ampliació 
es va consolidar el projecte de nou institut per donar igual-
tat d’oportunitats als joves montbuiencs. La intervenció d’un 
dels alumnes de les primeres promocions, Cristian Pérez, va 
deixar clar com agraïa a l’institut la seva formació per una bri-
llant carrera professional que està duent a terme. Els bons 
records, per damunt les dificultats van ser la conclusió a què 
van arribar tots els participants. Va tancar l’acte la directora, 
Montserrat Costa, amb un agraïment i un desig d’il·lusió per 
continuar amb l’educació per a tothom, compartint futur i com-
promesos amb la innovació. Van amenitzar el brindis final les 
intervencions musicals d’alumnes i la coral de l’institut.

Eva Raich
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Els preparatius i el pica-pica

20è aniversari
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Llengües del món.

El dia 26 de setembre a l’aula de acollida vam celebrar el dia 
de les llengües, fent un mural amb la frase “Tots riem en la ma-
teixa llengua” en els diferents idiomes que parlem els alumnes 
de l’aula d’acollida, com per exemple:

Ludmila Belen Villalba 
3r. ESO

L’Institut Montbui participa en la
 1a edició de l’Anoia Tast-Tech

El passat dissabte 15 d’octubre, al Museu de la Pell d’Igualada, 
va tenir lloc la primera edició de l’Anoia Tast-Tech. Una jorna-
da per apropar la tecnologia i el sector de les TIC a infants i 
joves.
Durant el matí van tenir lloc diversos tallers de robòtica, de-
mostracions d’experiències educatives, espai de projectes 
empresarials, la conferència : robòtica al joc, a l’ensenyament 
i a la investigació a càrrec de Francesc Sabaté Domènech i 
mini xerrades.
L’Institut Montbui va participar en l’apartat de projectes edu-
catius presentant diversos projectes tecnològics de robòtica 
realitzats amb Arduino. Els alumnes Emma Farré, Natàlia 
Compte, Sergio Pérez, Iván Puga i Raúl Salgado van ser els 
encarregats de presentar els seus projectes i respondre els 
dubtes de petits i grans.
En l’apartat de mini xerrades diverses entitats relacionades 
amb la tecnologia  van presentar la seva tasca empresarial. 
En aquest espai , l’Institut Montbui va poder participar també 
presentant el treball de recerca de 2n de Batxillerat de l’alumne 
Sergio Pérez, “La domòtica ”. En aquesta mini xerrada ens va 
explicar com a construït una maqueta d’un habitatge domòtic 
amb una placa Arduino que mitjançant una connexió Bluetoo-
th i una App dissenyada per ell mateix pot controlar diversos 
sensors mitjançant un dispositiu mòbil o tauleta.

Vanesa Mases

Activitats i sortides
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Visita a la biblioteca municipal

El dijous 6 d’octubre els alumnes de primer d’ESO vam anar a 
la biblioteca municipal de Santa Margarida de Montbui.
Un cop allà ens va rebre la Marta i ens va fer una introducció 
general de diferents aspectes pràctics que s’han de saber so-
bre el funcionament de la biblioteca. Entre altres coses, ens 
va ensenyar la classificació dels llibres segons la tipologia i 
el servei de préstec que ofereixen amb el carnet de la biblio-
teca.
Ens va dir moltes coses interessants com ara que podem fer 
servir els ordinadors per fer els deures, la durada de cada ses-
sió informàtica (que és de 30 minuts), que a més de llibres, 
també tenen discs de cançons i DVDs disponibles. O que s’hi 
pot anar a veure una pel·lícula, que es poden agafar fins a 30 
documents de cop, que tenen una web per poder-nos connec-
tar des de casa i consultar si disposen d’algun llibre concret a 
la biblioteca municipal o en alguna altra de la comarca. Final-
ment, ens va dir que una biblioteca és una de les coses més 
importants per la cultura d’un municipi perquè hi ha coses molt 
bones per la societat i que són gratuïtes, com la biblioteca del 
poble..
Quan es va acabar l’explicació, vam fer per equips un petit 
dossier d’activitats per demostrar què havíem après en aquell 
espai públic i reforçar la confiança a l’hora de moure’ns per la 
biblioteca per tal d’animar-nos a anar-hi sovint
Encara que sembli que aquesta sortida va ser trivial, en rea-
litat va ser una estona entretinguda i molt beneficiosa per a 
nosaltres. Mireia Rivero  1r.  ESO

Sortida mitològica

Dilluns passat, dia 10 d’octubre, els alumnes de l’optativa de 
llatí de 4rt d’ESO vam fer una sortida a Igualada.
Vam sortir del centre a les 10:20 i primer ens vam dirigir a la 
plaça Sant Miquel. Allà hi ha l’escultura de Josep Campeny. 
En aquesta escultura veiem al tità Prometeu encadenat. Pro-
meteu havia enganyat als déus fent que rebessin la pitjor part 
de qualsevol animal sacrificat i els éssers humans, la millor. 
A més, havia robat el foc per lliurar-lo als mortals per això va 
ser castigat pel déu Zeus sent encadenat a les muntanyes del 
Caucas on una àguila li devoraria el fetge eternament.
A continuació, vam anar a la plaça del Pilar per continuar la 
història de Prometeu amb l’escultura d’Hèrcules. En aquesta 
escultura, feta també per Josep Campeny, podem veure Hèr-
cules matant l’àguila per així alliberar Prometeu del càstig.
Per finalitzar la sortida vam anar a la plaça del rei per veure 
la Font de Neptú. Aquesta Font, creada per l’escultor Damià 
Campeny, és d’estil neoclàssic i fou inaugurada l’any 1832 per 
commemorar la portada de l’aigua des de l’Espelt. La Font 
s’alça sobre una columna circular, al centre de la qual es troba 
la figura del rei Neptú amb el trident a la mà dreta. També 
consta de decoracions de dones amb els vestits visiblements 
humits i peixos.
Amb aquesta petita sortida hem après moltes coses noves so-
bre la mitologia. M’ha semblat molt interessant i hem gaudit 
molt aprenent coses que desconeixíem.

Mar Fernández Salgado 
4t .ESO

Activitats i sortides
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Activitats i sortides
Caminem de la Pobla de Claramunt a 

Montbui (Sender de Petit Recorregut PR-C119)

El dia 2 de Novembre els alumnes de l’Aula d’Acollida (la Lucía, 
la Ludmila, l‘Abdel, el Mouad, el Younes i jo mateix l’Amarveer) 
vam anar a una excursió a La Pobla de Claramunt. Els profes-
sors que ens van acompanyar van ser l’Eva i el Marcel.
Primer vam caminar fins a la parada de l’autobús. Quan 
l’autobús va arribar vam pujar tots i vam anar fins a l’estació 
de trens. Després vam agafar el tren i vam anar a la Pobla de 
Claramunt. Vam descobrir els safaretjos antics, després vam 
pujar cap al castell, seguint les marques grogues i blanques. 
Vam observar moltes coses: arbres, fòssils, cultius, barra-
ques…
Vam caminar unes 3 hores fins a l’església de Collbàs i vam 
baixar cap al poble de Montbui. Aquí podeu llegir les opinions 
dels meus companys:
M’ha agradat l’excursió perquè hem trobat  una pedra que te-
nia com llenties i el Marcel ens ha explicat que són uns fòssils 
que es diuen nummulits.
També hem trobat una barraca de fa molts anys. La feien ser-
vir els pagesos per quan treballaven al camp i feia una tem-
pesta, així es protegien.

Mouad Said 1r. ESO

M’ha agradat l´excursió perquè he tret un bé de naturals i he 
vist molts camps i muntanyes i arbres de pinyes i el que més 
m’ha agradat és la barraca dels pagesos, perquè he explicat la 
funció que tenen els bidons per recollir l’aigua quan plou.

I hem caminat 3 hores per arribar a Montbui i també hem vist 
fòssils en forma de llentia que es diuen nummulits.

Abdel Azzi
La sortida em va agradar, perquè xerrava amb els meus amics 
de l’ aula d’ acollida. Vaig  agafar fòssils en pedretes. El Mar-
cel va  ser molt divertit amb nosaltres i ens va  fer riure molt, 
també va  dir moltes coses interessants.
Vaig caminar 8 kilòmetres a peu!!! Al principi estava molt con-
tenta i animada però després... vaig quedar molt esgotada. 
Pel camí vaig caure d’una forma molt divertida i vaig  riure, 
però em vaig fer un esquinç al peu. Després de caminar tant 
em vaig estirar a terra, estava tan cansada que no em va  im-
portar que fos a terra.
Ah, és clar!! M’oblidava explicar això: pel camí ens vam  trobar 
moltes coses interessants com un fòssil bastant gran en una 
pedra, també ens vam  trobar l’arbre del codonyat i una esglé-
sia, la de Collbàs, on sortim tots a la foto. 

Lucía Rodríguez 1r. ESO
Els alumnes de 1r d’ESO van 

d’excursió al Parc Fluvial de Can Titó

Isabel Guirado Hernández. 1r . ESO

El 28 d’octubre de 2016 tots els alumnes de primer d’ESO 
vam anar a Can Titó caminant. Abans de marxar, per barrejar 
els alumnes de les classes i que anéssim en grups, ens van 
repartir una targeta a cadascú que hi havia un animal (llop, 
linx, ós o geneta) i un número i ens vam agrupar segons les 
targetes. 
Per caminar anàvem amb els companys de la nostra classe i 
quan vam arribar ens vam ajuntar amb els alumnes del nostre 
grup. Tots junts vam fer diferents jocs com el de portar un ou 
amb una cullera, saltar a corda, el mocador i curses de sacs. 
Vam passar tot el matí allà i ens ho vam passar molt bé, vam 
riure i vam jugar molt. Vam conèixer molts companys nous i 
vam estar amb altres que ja coneixíem. Una estona després 
vam anar al poliesportiu que hi ha al costat i vam jugar a bàs-
quet i futbol. Altres parlaven o miraven com jugaven.
Amb aquesta excursió els mestres van aconseguir integrar 
als nens de diferents escoles. Després d’aquell dia tots ens 
coneixem una mica més. Gràcies a això és més divertit anar a 
l’escola. Va ser un dia genial!!
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Sortida al CosmoCaixa
Dimarts 13 de desembre els alumnes de l’Institut Montbui vam 
visitar CosmoCaixa. Allí els de Biologia i Geologia de 4t van 
fer la visita dinamitzada: «El llarg camí de l’hominització», una 
explicació de l’evolució i la interpretació del «Mur geològic».

Els alumnes de 2n d’ESO, de l’assignatura de Física i Quí-
mica, vam fer diferents tallers. Els de 2n A, primer vam fer el 
d’«Ones», amb l’exposició de les ones mecàniques i les ones 
electromagnètiques i després vam anar a fer uns experiments 
sobre «La pressió atmosfèrica» i els de 2n B, «Llum i color» i 
«Aigua. Química i molt més».

A «Llum i color», l’Anna, la monitora del taller, va començar 
explicant coses sobre la llum i a poc a poc va passar a explicar 
coses sobre el color. Especialment aquesta activitat va consis-
tir en què l’Anna ens donava material per descobrir diferents 
propietats de la llum i el color, i després ens donava l’explicació 
sobre el que acabàvem d’experimentar. Per exemple, en una 
activitat, agafàvem un mirall pla, un altre de còncau i un de 
convex, els posàvem d’un en un davant d’una llum i podíem 
veure els diferents tipus de reflexos que feia cada mirall.

A «Aigua. Química i molt més», el Jordi, el nostre monitor 
d’aquest taller, va començar explicant-nos algunes coses so-
bre l’aigua i agafava voluntaris per dur a terme les diferents 
activitats. En una d’elles, ens va repartir, a cada taula, 6 «mo-
lècules» de fusta amb imants incrustats i nosaltres havíem 
d’ajuntar-les en forma d’hexàgon. També ens va fer un experi-
ment que feia un soroll molt desagradable i ens va advertir que 
podríem tenir aquests tipus «d’accidents domèstics».

Aquesta sortida ens ha ajudat a aprendre moltes coses sobre 
la nova assignatura que hem començat a 2n d’ESO i, per tant, 
ens ha ajudat molt.

A tots ens van deixar temps lliure per visitar el recinte. Tot i que 
ens va faltar temps per a veure-ho tot, ens va agradar força; 
el que més ens va agradar va ser el bosc inundat. Va ser un 
dia esplèndid !!!

Maria Rovira
Àngela Carol

Bet Andreu
Paloma Frutos

Alumnes de 2n. ESO

Visita a l’exposició: 
“Escoles d’altres mons”

El matí del dijous 17 de novembre, els alumnes de 4t B, vam 
anar de visita al Mont-Àgora per veure una exposició d’imatges. 
L’exposició tractava sobre les escoles d’arreu del món. Ens 
van acompanyar dues professores i la visita va durar entre 
tres quarts d’hora i una hora.

Aquesta exposició estava formada per 50 fotografies tot i que 
només ens van explicar les 12 imatges més impactants.

A l’exposició ens van mostrar com estudiaven els nens que 
viuen als continents més subdesenvolupats del món. Va ser 
una sorpresa per a tots quan vam poder veure que aquells 
pobres nens desnodrits i amb tants pocs recursos fossin tan 
feliços i tan riallers. Vam poder veure que ells el que volien era 
estudiar. Preferien un llibre de text abans que una càmera.

En aquells instants tots vam poder constatar que ells amb 
poca cosa i pocs recursos fan molt i que hem de valorar més 
el que tenim i no el que deixem de tenir. Aprendre és el que 
ens farà grans en un futur.

Cristina Martín Parra  4t. ESO

Activitats i sortides
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Activitats i sortides
Salida a la Colonia Vidal

Introducción 
El inicio de las colonias no fue fácil. En sus primeras décadas 
de existencia se limitaban a ofrecer hogares , mejor dicho vi-
viendas , escuela; eso sí solo hasta una determinada edad 
y muy breve que solía rozar los 9 años , porque sinó faltaría 
comida en el hogar , seguimos también ofrecían Iglesias y 
tiendas para sus habitantes con unas condiciones de trabajo 
pésimas  y muy duras . 
A la larga todo esto presentó quejas huelgas y enfrentamien-
tos entre los amos y los trabajadores , los trabajadores solo 
reclamaban sus derechos , pero al empresario estos no le 
convenían .
Fue  a partir de 1880 es aquí donde la situación da un gran 
cambio, adoptando así una actitud paternalista , empezaron a 
construir nuevos edificios destinados a la higiene , el tiempo 
libre e incluso la cultura . 

Así nos recibieron, simpáticos los monitores , antes nos pro-
yectaron un film donde nos explicaban con detalle una breve 
visión sobre lo que veríamos .

Los pobres niños y adultos eran explotados para obtener teji-
dos a partir de esta materia prima, el algodón, en condiciones 
infrahumanas; con frío y un gran porcentaje de heridos y para 
cobrar poco.

Este era el lavadero de los Vivos y de los muertos , los muer-
tos eran considerados los que estaban enfermos .

En cada casa , donde vivían más de 3 generaciones , también 
tenían un pequeño lavadero donde básicamente limpiaban los 
platos y el agua para fregar .

Aquí es donde niños de diversas edades recibían la educación 
básica de aquel entonces , los profesores disponían del mate-
rial justo y necesario.

Y con esta bonita fotografía de la que por cierto no formo parte 
acabamos la excursión.

David Espejo
4t ESO
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Club Manga Jove a la Biblioteca
 Mont-Àgora

Aquest any la Biblioteca Mont-Àgora ha posat en marxa un club 
de lectura de fans del manga adreçat especialment a joves a 
partir de 12 anys. Durant el curs s’han celebrat 4 sessions, 
totes amb gran èxit de participació. Hi ha assistit una mitjana 
de 15 persones per sessió, des de nois d’ESO fins a persones 
de mitjana edat molt interessades en aquest tema. Els còmics 
seleccionats han estat: “Death note”, un dels manga més lle-
gits en totes les biblioteques de la xarxa, “Marmalade boy”, 
un dels clàssics del manga de temàtica romàntica amb un fort 
protagonisme femení, i “Ataque a los titanes” un manga molt 
popular i de gran èxit en els darrers anys.

Els manga, d’origen japonès, tenen un llenguatge propi i 
s’identifiquen fàcilment, sobretot pel format i els seus dibuixos, 
la majoria de les vegades sense color. Com en qualsevol altre 
llenguatge artístic, també inclouen una àmplia gamma de te-
mes: acció-aventura, romanç, drama, ciència-ficció, fantasia, 
misteri, terror, sexualitat... Aprofitant que els manga cada ve-
gada van obtenint més popularitat a escala mundial i és una 
lectura que atrau a milers de joves, la biblioteca ha apostat per 
fomentar la lectura a través d’aquest mitjà.

Les sessions, que estan conduïdes per Dani Rio, bibliotecari i 
especialista en còmics, són molt divertides i amenes. Cadas-
cú, si vol, pot comentar i expressar la seva opinió i reflexio-
nar sobre els continguts. És una bona manera de compartir 
experiències literàries, recomanar mangas, compartir llibres, 
animar i fomentar la xarxa lectora. 

Si hi voleu participar cal que feu la inscripció a la biblioteca. Us 
proporcionarem un exemplar de cada còmic perquè el pugueu 
llegir còmodament a casa.

Si sou fans del manga i us agrada compartir la lectura no us 
perdeu el CLUB MANGA JOVE de la Biblioteca Mont-Àgora. 
Us hi esperem!!! 

Núria Rossell. Biblioteca Mont-Àgora

Sortida al teatre
Art de Yasmina Reza

El dia 16 de desembre un grup de professors de l’institut vam 
anar al teatre Goya a veure l’obra de teatre Art de Yasmina 
Reza (traduïda per Jordi Galceran), protagonitzada per Pere 
Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva.
La comèdia mostra com es veu alterada la relació entre tres 
amics en el moment en  què un d’ells, el Sergi, compra un qua-
dre en blanc d’un pintor molt prestigiós. El tema anecdòtic va 
adquirint cada vegada més força a mesura que l’obra avança. 
Es contraposen les tres maneres d’entendre el món que pos-
seeixen els personatges. Els actors broden a la perfecció el 
seu paper. Lluís Villanueva encarna el Sergi, un personatge 
delicat, refinat i apassionat de l’art contemporani, que és qui 
compra el quadre per 200.000€. Francesc Orella representa 
l’amic escèptic i políticament incorrecte que veu en l’adquisició 
del quadre una sortida esnob del seu amic i una estafa injus-
tificada. Qui equilibra la balança és Pere Arquillué, l’amic sen-
sible, afable i conciliador que amb la seva indefinició i pretesa 
tolerància fa que els debats verbals vagin pujant de to cada 
vegada més fins arribar a la traca verbal final, que deixa el 
públic amb la boca ben oberta. 

Laia Codina

Activitats i sortides
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Nadal
Postals i targes de Nadal
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Nadal

El dia 22 de desembre es va celebrar la festa de Nadal a la 
sala d’actes de Mont-Àgora. Durant les dues primeres hores 
del matí, els alumnes, van fer classe normal i van anar al pati. 
Després van anar a la seva aula i se’ls va repartir les notes. A 
partir de les 11 tots els alumnes i professors van anar a la sala 
d’actes de Mont-Àgora. Allí van poder assistir al concurs de 
cançons de Nadal dirigit pel Jaume Vidal i el Jaume Domingo, 
que juntament amb la comissió d’activitats i serveis, havien 
organitzat. El concurs consistia en l’actuació dels alumnes de 
les tres classes de 1r d’ESO i dels alumnes de 3er d’ESO 
que van sortir a cantar. Tot seguit, un jurat format per alguns 
alumnes de 2n de Batxillerat, va avaluar públicament les ac-
tuacions. Els professors també van cantar una nadala. L’acte 
va concloure amb una cantada de la Coral de l’institut i una 
actuació del jurat.

Festa de Nadal
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Nadal

Cada any, per Nadal, els més petits esperen 
il·lusionats l’arribada dels Reis de l’Orient. Abans de 
la nit màgica de la cavalcada, els nens, van a portar 
les cartes als patges reials i els fan saber allò que els 
agradaria que els portessin. Aquest any, els patges 
ens han deixat veure unes quantes cartes contesta-
des pels propis reis. En publiquem tres que podreu 
llegir tot seguit.

Estimada Clàudia,

T’escrivim des de l’Orient, ja hem rebut la teva carta, i ens 
l’hem mirat amb atenció. T’hem de dir que ets molt bona nena. 
Però nosaltres t’observem tot l’any i ens hem adonat que a 
vegades xerres massa a classe, i això no està del tot bé: has 
d’intentar no parlar tant, ja que has d’escoltar si vols aprendre, 
ja tindràs temps de parlar amb les teves amigues a l’hora del 
pati. Però també et felicitem per la bona estudiant que ets, ens 
hem adonat que treus molt bones notes i que t’agrada molt 
participar a la classe. T’hem de dir que continuïs així i que no 
deixis de participar i d’estudiar. T’has de fixar una mica millor 
quan escrius, ja que així faràs bona lletra i podràs veure les 
faltes que has fet, i també t’hem de dir que no cal que corris 
per fer la feina, és igual que acabis primera, el que és impor-
tant és fer la feina bé i sense faltes, i no et preocupis si acabes 
l’última que segur que la teva feina estarà molt ben feta.

També hem vist que tens una germana gran que es diu Pau-
la i que va a l’institut, esperem que et portis bé amb ella i 
que la cuidis molt i també que ajudis molt a casa. També que 
t’ho passis molt bé amb les teves amigues, la Lucia, l’Edurne, 
l’Aitana, la Daniela... i que les cuidis molt. I recorda que t’has 
d’esforçar una mica més ens els deures i que quan els acabis 
podràs anar a jugar amb les teves amigues.

Ens has demanat moltes coses, com una cuineta, un animal, 
una disfressa i plastilina, no sabem si t’ho podrem portar tot, 
has d’entendre que també hi ha altres nens que volen les ma-
teixes coses que tu o moltes coses i no es pot tenir tot, però no 
volem que t’enfadis, ja que nosaltres intentem portar el màxim 
de coses possible.

Fins la nit de Reis!
Els Reis d’Orient
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Nadal

Estimada Edurne,

Per fi ens ha arribat la teva carta i deixa que et diguem que 
estem molt contents. T’hem estat observant durant tot l’any 
i sabem que participes molt a classe, tot i que pensem que 
hauries d’intentar deixar que els teus companys també ho fes-
sin. Recorda aixecar la mà abans de parlar! També ens hem 
assabentat que no seus bé a la cadira, intenta no fer massa 
ximpleries per no tornar a caure, seure bé és important! Això 
sí, hem de felicitar-te per les teves notes, ets una nena molt 
llesta i treballadora, segueix així de motivada i estem segurs 
que arribaràs lluny. Cuida molt la teva germaneta Nagore i 
estima-la i passa-t’ho bé amb la Carla, la Lucia, la Clàudia... I 
sobretot no deixis de ballar, sabem que t’encanta!

Aquest Nadal ens has demanat unes nines, un joc dels dies 
de la setmana i un cotxet. Com que has estat molt bona nena i 
has ajudat molt a casa intentarem portar-t’ho, però pensa que 
al món hi ha molts nens i hem de mirar de portar-ne a tots! Tu 
promet-nos que seguiràs portant-te bé durant tot l’any!

Ens veiem la nit de Reis!
Els Reis d’Orient

Estimat Martin,

Som els Reis Mags d’Orient. T’escrivim perquè hem rebut la 
teva carta, com cada any. Sabem que aquest any també t’has 
portat molt bé i que ets molt bon company. Tot i que a vegades 
et baralles una mica amb la Maria i l’Antonio i també hauries 
d’ajudar una mica més a casa. També hem vist que segueixes 
igual de creatiu i que encara t’agrada molt dibuixar i pintar. 
Però aquest any ens hem assabentat d’una cosa nova. Que 
des que el teu tiet Martin balla salsa, a tu també et va agradar 
i ara cada divendres vas a aprendre’n. Ens vam posar molt 
contents quan ho vam saber perquè sempre has estat un nen 
molt divertit i mogut. Tot i que el que més ens ha agradat ha 
estat veure que treballes molt a classe i això està molt bé per-
què ets un nen molt llest.

Estem molt orgullosos que siguis un nen afectuós, generós, 
divertit, treballador i responsable i ens agradaria molt que no 
canviessis. Has de pensar que tenim molta feina perquè hi 
ha molts nens al món i tots han de rebre els seus regals per 
gaudir-ne aquest Nadal. Però intentarem portar-te tot el que 
has demanat, perquè t’ho mereixes.

Fins la nit de Reis!
Els Reis d’Orient
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Publi Ovidi Nasó
Va néixer a Sulmona (Itàlia central) l’any 43 a.C. en una familia 
benestant. Va estudiar retòrica a Roma. Fou un poeta romà 
que va escriure sobre temes d’amor, heroïnes abandonades i 
transformacions mitològiques. Al costat de Virgili i Horaci és un 
dels tres poetes per excel·lència de la literatura llatina. L’any 
8 d.C. August condemna Ovidi a l’exili, l’obliga a abandonar 
Roma i a viure desterrat a Tomis (Romania). Va morir l’any 17 
d.C. exiliat a Tomis. 

 L’autor va escriure: Amores (Amors), Heroides (Heroïnes), Ars 
amatoria (Art amatòria), Amores (Els amors), Remedia amoris 
(Remeis d’amor), Medicamina faciei feminae (Cosmètics per a 
la cara de la dona), Metamorphoses (Les metamorfosis), Fasti 
(Fastos), Tristia (Tristeses) i Epistulae ex Ponto (Pòntiques).

Les metamorfosis
Les Metamorfosis és un extens poema d’uns 12.000 hexàme-
tres dividits en 15 llibres que recullen uns 250 mites i llegen-
des grecs i romans amb la característica comuna de la trans-
formació de personatges en animals, plantes i constel·lacions. 
Segueixen un ordre cronològic que parteix de la creació de 
l’Univers fins la mort de Juli Cèsar.

Tot seguit podreu llegir una de les metamorfosis d’Ovidi, titu-
lada Píram i Tisbe, (traduïda per Jordi Parramon) i diverses 
recreacions inventades que han escrit alguns alumnes de 
l’institut.

Píram i Tisbe. - Llibre IV-
Píram i Tisbe, dels joves el més bell l’un, l’altra, de les quals 
l’Orient va tenir, preferida entre les noies, contigües van tenir 
les seves cases, on es diu que amb ceràmics murs va cenyir 
Semíramis la seva alta ciutat (Babilònia, on Semíramis fou rei-
na).
El coneixement i els primers passos el veïnatge els va fer, amb 
el temps va créixer l’amor; i les seves torxes també, segons 
dret, s’haguessin unit però ho van vedar els seus pares; el que 
no van poder vedar: per igual cremaven, captives les seves 
ments, ambdós.

Còmplice cap no hi ha; per gest i senyals parlen, i mentre més 
es tapa, tapat més bull el foc.

Fendida estava per una tènue escletxa, que ella havia produït 
en altre temps, quan es feia, la paret comuna de l’una i l’altra 
casa.
Tal defecte, per ningú a través de segles llargs notat –què no 
sent l’amor?–, els primers ho vau veure els amants i de la veu 
ho vau fer camí, i segures per ell en murmuri mínim les vostres 
tendreses travessar solien.

Moltes vegades, quan estaven apostats d’aquí Tisbe, Píram 
d’allí, i per torns fora buscat l’alé de la boca: “Envejosa”, deien, 
“paret, per què als amants t’oposes?

Quant era que permetessis que amb tot el cos ens uníssim,
o això si massa és, tan sols que, perquè besades ens donés-
sim, t’obrissis?

I no som ingrats: que a tu nosaltres confessem, que donat va 
ser el trànsit a les nostres paraules fins les oïdes amigues.
Les quals coses des de la seva oposada seu en va dient, al 
vespre van dir “adéu” i a la part seva van donar unes besades 
cadascun que no arribarien a l’altra banda.

La següent Aurora havia retirat els nocturns focs, i el sol les 
gebrades herbes amb els seus rajos havia assecat.

Al costat de l’acostumat lloc es van unir. Llavors amb un mur-
muri petit, de moltes coses abans queixant-se, estableixen 
que en la nit silent intentaran burlar als guardes i sortir fora de 
les seves portes, i que quan de la casa hagin sortit, abando-
naran també la ciutat, i perquè no hagin de vagar recorrent un 
ample camp, que es reuniran al costat del sepulcre de Ninus i 
s’amagaran sota l’ombra de l’arbre: un arbre allí, fecundíssim 

De paper i lletres
En aquesta revista encetem un nou apar-
tat destinat a textos de creació fet per 
alumnes de l’institut. Hi trobareu narra-
cions, reflexions, recreacions, impres-
sions i dissertacions que esperem que us 
interessin. 
L’hem titulat:
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de nívies fruites, una alta morera que hi havia, confrontant a 
una gelada font.

Els acords aproven; i la llum, que tard els va semblar marxar-
se, es precipita a les aigües, i de les aigües mateixes surt la 
nit.
Astuta, per les tenebres, girant el pany, Tisbe surt i burla als 
seus i, cobert el seu rostre, arriba al túmul, i sota l’arbre aquest 
s’asseu.
Audaç la feia l’amor. Heus aquí que arriba una lleona, de la 
recent matança d’uns caps de bestiar tacats les seves comis-
sures, que anava a desfer-se de la seva set en l’ona de la font 
veïna; a ella, des de lluny, als rajos de la lluna, la babilònia 
Tisbe la veu, i amb tímid peu fuig a una fosca caverna i mentre 
fuig, de la seva esquena relliscats, els seus vels abandona.

Quan la lleona salvatge la seva set amb molta aigua va con-
tenir, mentre torna als espessors, trobats per atzar els vels 
perduts, amb la seva boca cruenta els va estripar.

Ell, que més tard havia sortit, petjades certes de fera va veure 
en l’alta pols i en tot el seu rostre s’esblaimà Píram; però quan 
la peça també, de sang tenyida, va trobar: “Una mateixa nit 
als dos”, diu, “amants perdrà, de qui ella va ser la més digna 
d’una llarga vida; la meva vida nociva és. Jo, trist de tu, t’he 
perdut, que a llocs plens de por vaig fer que de nit vinguessis i 
no el primer aquí vaig arribar: el meu cos i les meves maleïdes 
entranyes devoreu amb fera mossegada, oh, quants lleons 
habiteu sota aquesta penya!

Però d’un covard és demanar la mort.” Els vels de Tisbe recull, 
i del pactat arbre a l’ombra amb ell els duu, i mentre vessava 
llàgrimes, feia besades a la coneguda peça: “Beu ara” diu “ 
també de la nostra sang”, i es va enfonsar en els costats el 
seu ferro, i sense demora, morint, de la seva fervent ferida el 
va treure, i va quedar allargat d’esquena al terra: la seva sang 
brolla amb un alt doll, no d’una altra manera que quan un canó 
de plom defectuós s’obri, i pel tènue i estrident trau, llargues 
aigües llança i amb els seus cops els aires trenca.

Les criatures de l’arbre, per l’esquitx de la sang, negres es 
tornen, i humitejada de sang la seva arrel, d’un purpuri color 
tenyeix les mores.

Heus aquí que, la seva por encara no deixat, per no burlar al 
seu amant, ella torna, i al jove amb els seus ulls i ànim cerca,
i per narrar-li quins grans perills ha evitat està ansiosa; i enca-
ra que el lloc i l’arbre reconeix, igualment la fa dubtar el color 

del fruit: fixa es queda en si és ell. Mentre dubta, uns trèmuls 
membres veu palpitar en el cruent sòl i endarrere el seu peu 
duu, i mostrant una cara més pàl·lida que el boix tremola, de la 
manera que tremola la mar quan una lleu aura la toca.

Però després que, demorada, els amors va reconèixer seus, 
sacseja amb sonor cop, indignes, els seus braços i estripant-
se el cabell i abraçant el cos estimat les seves ferides va om-
plir de llàgrimes, i amb el seu plor la sang va barrejar, i fent 
besades al seu gelat rostre: “Píram”, va clamar, “quin atzar de 
mi t’ha arrencat?

Píram, respon! La teva Tisbe a tu, estimat meu, et crida; escol-
ta, i aixeca el teu rostre inert.”

Al nom de Tisbe els seus ulls, ja per la mort pesats, Píram 
aixecà, i vista ella els va tornar a vetllar.
Ella, després que la peça seva va reconèixer i buit de la seva 
espasa va veure l’ivori: “La teva pròpia mà”, diu, “i l’amor, t’ha 
perdut, desgraciat.

També jo tinc mà ferma, hi ha també amor dins meu: ell em 
donarà forces.
Et seguiré en la mort, i de la mort teva se’m dirà, desgraciada, 
causa i companya, i qui de mi només amb la mort, ai, podies 
ser-me arrencat, no hauràs pogut ni amb la mort ser-me arren-
cat.

Això, tanmateix, amb les paraules d’ambdós sigueu pregats, 
oh, molt trists pares meu i d’ell, que a qui un segur amor, a qui 
l’hora darrera va unir, no us enutgeu de dipositar-los en un 
mateix túmul; però tu, arbre que amb les teves branques el 
lamentable cos d’un sol ara cobreixes –aviat has de cobrir de 
dos–, els senyals mantingues de la sang, i per als dols aptes, 
sempre tingues les teves criatures, les mores, testimoniatges 
de la mort bessona”, va dir, i ajustada la punta sota el profund 
del seu pit es llançà sobre el ferro que encara de la sang d’ell 
estava tebi.

Els seus vots, tanmateix, van commoure als déus, van 
commoure als pares: i doncs, el color en el fruit és, quan ja ha 
madurat, negre, i el que de les seves pires resta descansa en 
una sola urna.”

Publi Ovidi Nasó. Traducció a cura de Jordi Parramon.
Les metamorfosis. Quaderns Crema, 1996.

De paper i lletres



24
DIVERTINTA   DIVERTINTA   DIVERTINTA

Renée Reymundi
1r Batxillerat

Laguertha

Maleïda la meva vida, he estat disset anys tractada com si no 
fos ningú, com si no tingués idees pròpies. Demà començarà 
la meva condemna, el pare, si és que se’l pot anomenar així, 
ja ho té tot preparat pel casament, sí, casament! m’obligarà a 
casar-me amb un vell gras i que put, el comte Rentax. Només 
per ambició, vol unir els dos pobles. I... hi ha un altre proble-
ma, Ragnar, el meu amor, com l’estimo. No m’imagino ningú 
més com a espòs, company, amic. Em tracta amb molta deli-
cadesa tot i que sap que no la vull, sóc una dona, no un tros 
de ceràmica. Sóc una víking de cap a peus.

Jo, Laguertha, descendent de la deessa Freya, no podia per-
metre que el vell s’emportés la meva virginitat així que vaig 
decidir entregar-me al meu amor. Va ser fa tres setmanes i la 
veritat és que em trobo una mica estranya, potser estic malal-
ta.

Estic una mica preocupada, ahir vaig visitar en Rolo, el vident 
del poble i em va dir que la meva molt propera decendència 
triomfaria i tindria poder, però estaria maleïda per Odin, el Déu 
dels Déus, per barrejar gens del mateix llinatge. No trobo el 
sentit de les seves paraules, és boig, no ve al cas…

(Vint anys més tard)

Han passat vint anys, sí senyor! La meva vida no ha millorat 
gaire. Us poso en situció. He tingut cinc fills, estic casada però 
cada vegada més enamorada de Ragnar, el meu amant. He 
hagut de complir els meus deures d’esposa i he tingut rela-

Molt astuta era la filla de Ratos, Guineu, que aconseguia allò 
que volia sense demanar-ho. Després de la desaparició de 
Ratos, el govern va caure en mans del pèrfid Odus, que va 
ser qui va esclavitzar la ciutat sencera i va ser el causant de 
moltes morts. Odus era un home robust, un tirà a qui no se li 
podia dirigir la paraula si ell no ho havia ordenat abans. Tot i el 
temor que Odus provocava a la gent de la ciutat, la seva ger-
mana Guineu no el temia ja que si s’atrevia a posar-li una mà 
a sobre, aquest cauria en l’infortuni que els déus prèviament 
havien planejat per a ell. Guineu confiava en els déus i en la 
seva forma d’impartir justícia, així que ella volia fer allò que li 
semblava correcte. Esmunyedissa com una anguila, prenia el 
menjar que les serventes preparaven amb tanta pressa per 
no fer esperar al rei i el portava a la muntanya. Allà donava de 
menjar als animals que s’hi acostaven i fins i tot als qui havien 
escapat de la ira del rei i s’havien refugiat a les valls. Guineu, 
feliç de poder realitzar aquesta bona obra sabia el perill que 
corria si no acceptava les normes del germà, tot i que ella no 
el considerava ni un familiar.

Un matí en què Odus va decidir anar a estirar les cames, va 
veure una noia, una pèl-roja amb pell de porcellana pujant la 
muntanya. El rei, a més de dèspota, s’allitava amb totes les 
dones que trobava boniques, per no sentir la soledat en què 
es veia sotmès a causa del seu caràcter i les seves males 
obres. El governador d’Arentzia va seguir aquella bella dona 
de proporcions divines per tal de mantenir relacions amb ella.

Quan va arribar on era ella, se li va acostar i va murmurar-li 
una cosa inintel·ligible. La dona va fer un pas enrere, deixant 
els animals amb els quals estava i va començar a córrer cap al 
cim de la muntanya. Odus no es donava per vençut i a causa 
del seu desenvolupament físic va aconseguir atrapar aquella 
dona que ell tant ansiava. Sense miraments, el rei va violar la 
indefensa dama, mentre el animals que ella havia alimentat 
abans, es van llençar a sobre d’ell, ferint-lo amb les urpes. 
Odus no va aguantar més i va marxar, satisfet, al seu palau.

Però ell no sabia que aquella dona era la seva oblidada ger-
mana, Guineu. Els déus van veure la fatal conducta d’Odus, i 
van arribar tots a un veredicte. Guineu ja havia sofert molt, no 
podria tornar al palau i fer com si res hagués ocorregut. Així 
que els déus, en comptes de posar-li un càstig a Odus, van 

La Guineu astuta concedir-li un desig a Guineu. La dona, com que estava molt 
agraïda als animals, va voler convertir-se en un d’ells.

Així va ser com Guineu, la dama pèl-roja, va ser convertida en 
un bell animal, inofensiu a la vista, però astuta i esmunyedis-
sa. Un animal semblant a un llobató va aparèixer davant dels 
altres, deixant-los parats amb el seu pelatge vermellós i amb 
el seu lleuger caminar.

De paper i lletres
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cions amb Rentax. Jo sóc l’única que sap de qui és cada un 
dels meus fills. Björn i Sersei viuen amb Ragnar, a la nostra 
caseta del bosc. Siamesa, Eiden i Smekdia viuen al palau. 
He fet ofrenes a Odin i Freya per evitar que es trobessin però 
no han tingut pietat. Sersei fa dos anys que està casada amb 
Eiden, està en cinta del segon fill. Cada vegada em pesa més 
aquest secret, és molt per suportar-lo tota sola. Sóc com la 
caixa de Pandora sento que si parlo, el caos sera inevitable. 
M’entristeix veure com la profecia es compleix, estaran maleïts 
per culpa de la meva covardia. És injust per a ells no saber-
ho, però s’estimen tant... No els vull veure patir. Seria pitjor 
que ara. Sóc vella, no d’anys sinó d’ànima. Només prego una 
cosa als déus, quan mori, vull convertir-me en el vent, tenir la 
llibertat que mai he tingut i que tant he desitjat. 

(Al cap d’uns anys)

Anys després, els déus van fer cas de las seves pregàries i 
van complir el seu merescut desig i la van convertir en vent.

Jasmina Egea
1r Batxillerat

De paper i lletres

Dietari: Croàcia
A continuació, llegireu el dietari que han fet algunes alumnes 
de 3r d’ESO durant l’estada a Croàcia.

Dilluns 19 de setembre de 2016
Avui, hem fet activitats a l’institut dels nois de Croàcia. Hem 
vist coses que ens han estranyat, ja que, no són freqüents 
al nostre país. Ens han dit que està prohibit portar pantalons 
curts a l’escola (pública), o que els alumnes fan educació físi-
ca separats segons el seu sexe. Sobre Metkovic, hem obser-
vat que la gent és bastant creient. El poble està dividit pel riu 
Neretva. És un lloc on les cases i edificis són bastant antics. A 
primer cop d’ull és un lloc molt acollidor.
Sobre la família:
Hem vist que quan es presenten, saluden donant la mà i no 
fent dos petons. M’han explicat que l’aigua de les platges i 
oceans és molt neta, no com a Espanya que està plena de 
petroli. Els nens d’aquí comencen l’escola a les 7.15h. També 
ens han explicat que el sistema educatiu és diferent al nostre, 
és a dir, aquí comencen el que nosaltres coneixem com l’ESO 

als 14 anys, i que quan surten de l’escola als 14, han de triar 
si  volen seguir estudiant, o si s’especialitzen en un treball con-
cret, el que coneixem com a mòduls. L’estil de vida és similar 
al nostre, encara que en alguns aspectes varia.

Dimarts 20 de setembre de 2016
Al ser un poble tan petit està mal vist anar amb el cabell moll o 
els pantalons molt curts. També ens hem adonat que no és ne-
cessari portar el cinturó al cotxe. Són molt religiosos. Avui hem 
anat a Klerk, allà hem pujat a una petita muntanya on es veia 
tot el poble, on hi havia una torre anomenada: “La Torre de la 
Pudor” ja que durant la guerra, utilitzaven la torre per dipositar 
els morts. Després hem anat a la platja i hem observat unes 
aigües molt netes i fredes, i una platja sense sorra, era de pe-
dra. Hem passat la tarda a les salines i a la torre de Stone.

Dimecres 21 de setembre de 2016
Avui hem anat a  Dubrovnik, la capital de Croàcia. Ens han 
fet una visita guiada per la ciutat i a la tarda hem anat a una 
illa. A l’illa hi havia el tron original de la sèrie de Joc de Trons. 
Com a anècdota, cal dir que a Dubrovnik van gravar escenes 
d’aquesta sèrie i van filmar Star Wars VIII.

Dijous 22 de setembre de 2016
Dijous, quart dia d’estada a Croàcia. Hem anat en barca pel 
llac Kuti. Un moment especial del dia ha estat quan hem co-
mençat a cantar cançons en diferents idiomes, i hem enllaçat 
bones amistats amb altres alumnes del programa Erasmus+. 
A l’hora de dinar hem tingut una nova experiència, hem tastat 
granota, que de gust i textura era molt semblant al pollastre. A 
la tarda hem estat a la platja.

Divendres 23 de setembre de 2016
I finalment... Divendres! Ha estat el dia més emotiu, ja que era 
l’últim dia, ens hem hagut d’acomiadar dels nous amics que 
hem fet. A la nit, hem sopat a l’institut i hem fet una festa, hem 
ballant una bona estona, i després cap a casa. 

Dissabte 24 de setembre de 2016
Dissabte quan ens hem reunit amb les nostres famílies tot ha 
estat emoció i alegria pel retrobament.

Eva Palacios, Judit Drago, Laia Moyes,
 Lorena Egea, Farners Mateu i Júlia Rubio

Alumnes de 3r d’ESO
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La casa abandonada
En una noche fría y oscura de invierno se encontraban Mario y 
Hugo, dos amigos de 15 años que habían ido a pasar el día en 
el bosque y se les hizo demasiado tarde. Las hojas se movían 
con el viento, los animales aullaban, se veían varias sombras 
a lo lejos y, de repente, empezó a llover muy fuerte. 

Llovía tanto que no se podía ver casi nada. Los dos amigos, 
con mucho miedo y frío, decidieron buscar algún techo para 
refugiarse de la tormenta. Tras estar varias horas muertos de 
miedo y congelados de frío encontraron una casa. Pese a que 
la casa no daba muy buena espina, no se lo pensaron dos 
veces y entraron. La casa estaba abierta, parecía que estaba 
abandonada. 

Al entrar se encontraron una nota que decía: “Quien se atreva 
a entrar, no saldrá vivo.” Los dos amigos, sin darle mucha im-
portancia, fueron a secarse la ropa, ya que estaba empapada 
por el agua que les había caído fuera. Entonces fue cuando 
escucharon un ruido que provenía de la planta de arriba. Se 
armaron de valor y subieron. Fue cuando vieron una horrible 
figura con la ropa hecha jirones, los cabellos enredados y un 
bate de béisbol en la mano. Empezaron a correr escaleras 
abajo chillando y llorando de pánico. Al llegar al recibidor ha-
bía una nueva nota que decía: “Os lo advertí”.

Hugo y Mario, que estaban muertos de miedo, intentaron salir 
de la casa. Pero ya no había salida: ventanas tapiadas con 
maderas, puertas con candados y ninguna otra escapatoria. 

Los dos jóvenes se escondieron dentro de un gran armario 
para pensar cómo salir de aquel horrible lugar. Cuando se cal-
maron un poco y dejaron de escuchar ruidos y golpes salieron 
fuera del armario.

Mar González
 2n ESO 

La tumba
Hace mucho tiempo, en un pueblo al pie de la montaña se con-
taba una leyenda. Había quienes decían que era una historia 
verídica y quienes creían que era una farsa que los abuelos y 
los padres contaban a los niños para atemorizarlos.

La leyenda cuenta que hace años, en una humilde cabaña 
cercana a un cementerio, vivían tres hermosas niñas con su 
abuela. Emma, la menor de ellas, acompañaba a diario a su 
abuela al cementerio a visitar la tumba de su difunto marido. 
Emma, cada vez que iba se fijaba en la misma tumba. Era una 
tumba repleta de juguetes en la que yacía una niña, hija de 
una vecina del pueblo.

Un día Emma salió a jugar, pero al llevar unas horas fuera de 
casa, su hermana mayor, Julia, decidió salir a buscarla. Al rato 
de estar buscándola la encontró jugando en el cementerio jun-
to a la tumba de esa pobre niña. Emma hacía ver que jugaba 
al escondite. 

   -¿Y con quién estás jugando, Emma? –le preguntó Julia en 
tono irónico.

   -Estoy jugando con mi nueva amiga, se llama Miriam, la he 
conocido esta misma tarde -contestó Emma.

 Al principio, Julia se quedó fascinada con la gran imaginación 
que tenía su hermana menor, pero después miró la tumba y 
vió que el nombre que había escrito era el mismo que le había 
dicho Emma hacía unos segundos. Luego recordó que su her-
mana era demasiado pequeña y que aún no había aprendido 
a leer. Maria Rovira

2n ESO
La voz de Aike

Hace algún tiempo, en mi pueblo, había una anciana que 
siempre llevaba un bote de vidrio. Si no lo mirabas con aten-
ción, parecía una gelatina. Pero cuando observabas con de-
tenimiento, parecía que hubieran recogido viento y lo hubie-
ran puesto allí. Era de color naranja muy claro. La anciana lo 
trataba como si fuera muy valioso, siempre protegiéndolo de 
golpes, caídas y, sobre todo, de cualquier persona que quisie-
ra abrirlo.

Allí fue cuando la sobra misteriosa los cogió. Y desde ese día 
no se ha vuelto a saber nada más de los dos jóvenes de 15 
años. 

Contes de por
Durant el primer trimestre els alumnes de 2n d’ESO, 
a castellà, han estat llegint Relatos de fantasmas de 
l’editorial Vicens Vives, un recull de contes de por, 
fet per diversos autors. Motivats per la temàtica, els 
alumnes han acabat escrivint un conte de por, tot se-
guit, en podreu llegir uns quants.

De paper i lletres
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Esa señora era bajita, con el pelo gris ensortijado. Las faccio-
nes de su cara eran finas, pero sus ojos intimidaban mucho. 
Eran de color azul claro, casi grises y vacíos, sin vida. Siem-
pre buscaba con la mirada alguna cosa, mejor dicho, a alguna 
persona. Cuando pasabas por su lado te miraba, te observaba 
como si te estuviera estudiando. Esto lo hacía durante un fu-
gaz instante y luego apartaba la mirada.

Este comportamiento era así con todas las personas de mi 
pueblo, menos con Aike.  Aike era una chica bella y majestuo-
sa, de ojos color miel y pelo castaño oscuro recogido con  una 
diadema. Era querida por todos los  habitantes del pueblo y lo 
que más destacaba en ella  era su voz. Cuando ella cantaba, 
el mundo entero callaba para escucharla.

Pues bien, la anciana, cuando se encontraba con Aike por la 
calle, la seguía hasta que entraba en alguna casa. Lo más 
curioso de todo era que cogía el bote como si fuera a abrirlo. 
Yo era la única persona que me daba cuenta de esto. Intenté 
advertirla, pero no pude.

Un día de mucha niebla, salió de su casa y caminó hacia el 
instituto. Tenia que andar unos diez minutos para llegar y, ese 
día, la amiga que normalmente la acompañaba estaba enfer-
ma. Se puso a andar y después de quince pasos ya tenía a la 
anciana siguiéndola.

Aike notaba como mantenía la mirada fría en su cuello. De-
cidió no darle importancia y seguir su camino. Pero empezó 
a asustarse. Se puso a correr para ver si la seguía y, para 
su sorpresa, no lo hizo. Ya más tranquila, volvió a andar, no 
faltaba mucho para llegar, solo tres calles más. Pero cuando 
cruzó la primera calle, volvió a oír pasos detrás suyo. Pensan-
do que sería algún amigo suyo, se giró, y se dió cuenta que 
volvía a ser la anciana. Cansada, decidió preguntarle por qué 
la seguía allí donde iba.
 -Señora, se puede saber por...

No pudo terminar la frase. La anciana se estaba convirtiendo 
en un terrible monstruo. Creció hasta ser tres veces más gran-
de, se volvió de color marrón oscuro y le crecieron a ambos la-
dos del cuerpo seis patas larguísimas con tentáculos. Con su 
terrible boca, de más de tres afiladas y desiguales rengleras 
de dientes, sonrió con maldad e hizo el gesto de abrir el bote. 

Antes de que pudiera hacerlo, la chica, asustada, empezó a 
gritar. Entonces las casas, el suelo e incluso las nubes empe-

Bet Andreu
2n ESO

zaron a temblar y los vidrios a romperse. La criatura vio que el 
plan no iba como ella quería y protegió el bote envolviéndolo 
con sus gigantes manos, pero no fue suficiente. Se rompió 
en mil pedazos que se esparcieron por el cielo y lo que había 
dentro se escapó. El monstruo se desintegró en ceniza.

La niña, desorientada, miró a su alrededor, habían aparecido 
siete personas que la rodeaban. A las siete las conocía, eran 
“los mudos”. Nunca hablaban, se decía que un espíritu malig-
no les había robado las voces. Yo era una de ellos, y los mitos 
eran ciertos. Pero gracias a Aike, pudimos recuperar nuestras 
voces que se hallaban prisioneras en el bote de la anciana.

De paper i lletres

LOS SIETE CHAVALES Y… JUAN
Decimotercera noche de Halloween, calle 2 del Barrio del 
Pino. Siete chavales (Álvaro, Javier, Rubén, Óscar, David, 
Abel, Toni) y… Juan.

ÁLVARO: ¡Venga, va! Vamos a contar historias de mie-
do.
JAVIER: Buena idea! Voy a encender estas velas.
JUAN: ¿En noche de Halloween?
JAVIER: Ahí está la gracia… ¿acaso tienes miedo?
JUAN: No, no es eso. De hecho prefiero empezar yo, 
pero tenéis que saber que esta va a ser la última histo-
ria que vais a escuchar. 
DAVID: Pero, tío, Juan. ¿Qué dices? Jajaja, ¡estás muy 
loco, tío!
OSCAR: ¡Va, deja que empiece, David!
JUAN: Hace muchos años, estaba con mi hermana 
Laura en este mismo local esperando a dos amigos su-
yos, y no sé qué pasó que me empezó a doler mucho el 
pecho, como si algo me lo estuviera traspasando, y en-
tonces me desmayé. Al despertarme miré la hora y eran 
las 4 de la mañana. Miré a mi alrededor y únicamente vi 
un cuchillo lleno de sangre.
DAVID: Todo esto es muy previsible, ahora dirás que 
mataste a tu hermana y…
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JUAN: Pues no, calla y escúchame. Entonces vi el cu-
chillo tirado en el suelo, no lograba entender qué había 
pasado, me levanté y vi a mi hermana muerta y a una de 
sus amigas también. Yo estaba sangrando en la parte 
derecha del pecho y me costaba respirar. Salí a la calle 
para buscar ayuda, entonces pensé que me acusarían 
de aquel crimen, ya que yo era el único que sabía que 
estaban allí, aunque no había sido yo…
OSCAR: No nos gustan las historias fic…
JUAN: ¡No te atrevas a terminar esa frase! Voy a se-
guir.  Necesitaba una explicación. No sabía qué había 
pasado, tenía muchas dudas. De repente,  vi a unos 
compañeros de clase y me acerqué como pude. Ellos 
gritaban de miedo y llamaron a la policía…
DAVID: ¿Cuándo se acabará este rollo de historia estú-
pida? Preferiría escuchar una historia real y con algún 
tipo de lógica, como por ejemplo la mía…
RUBÉN: ¿Te puedes callar de una vez, David? Llevas 
todo el rato interrumpiendo y molestando, al menos 
deja que termine de contarla.
JUAN: Gracias, Rubén. Voy a seguir. Entonces los 
agentes vinieron y nos dijeron que a mi hermana y a 
su amiga las había asesinado yo, ya que por la noche 
me emborraché. No me lo podía creer. Les pregunté 
sobre mi herida en el pecho, y me dijeron que me había 
autolesionado para que pareciera que había entrado 
alguien… 

  Hizo una pausa, pues no quería llorar.
 

JUAN: Al cabo de tres meses me metieron en un refor-
matorio y allí dentro me ahorqué.
DAVID: ¡Pero, por Dios! ¡Qué historia más ridícula! A 
ver, Juan, si te ahorcaste, ¿cómo es que estas ahora 
mismo aquí?
JUAN: ¿Conocéis la… reencarnación?
ÁLVARO: Claro, es la acción de cuando muere alguien, 
su alma vuelve a encarnar, me refiero a que seres o 
espíritus  vuelven a tomar forma corpórea a partir de 
una persona recién nacida. Pero eso solo ha estado en 
algunos casos y ha sido científicamente  comprobado, 
ya que un niño de tres años no se puede inventar eso, 
hay muy pocos casos.
JUAN: Gracias Álvaro, pues eso es lo que me ha pa-
sado.

DAVID: Ah, ¿y esa es la historia? ¿Esa es tu chapuza 
de historia? ¿No hay un final de miedo?
JUAN: Claro, ahora viene lo mejor.

De repente, se apagaron las luces y en unos minutos se 
volvieron a encender. Los siete chavales estaban muer-
tos. La policía los encontró al día siguiente:

DETECTIVE GABRIEL: No entiendo nada, segura-
mente este local está maldito por el asesinato que hubo 
hace años, el de las dos niñas asesinadas por el her-
mano de una de ellas.
AGENTE BOAN: Sí, recuerdo ese caso. El niño de die-
ciséis años fue acusado de matar a su hermana y a su 
amiga y se ahorcó en el reformatorio. Se llamaba Juan, 
si no recuerdo mal…
DETECTIVE GABRIEL: Efectivamente, así se llamaba.  
Qué lástima, eran siete chavales muy jóvenes… 
AGENTE BOAN: Esta situación es preocupante. Te-
nemos un segundo caso de asesinato múltiple en este 
local del Barrio del Pino y de momento ningún sospe-
choso.
DETECTIVE GABRIEL: Espera, sobre este cuerpo hay 
algo. Es una nota.
AGENTE BOAN: ¿Qué? ¿El asesino nos envía un 
mensaje para que sigamos su pista? ¿Qué es lo que 
pone?
DETECTIVE GABRIEL: “No creyeron mis palabras. A 
partir de ahora, quien no lo haga, acabará igual que 
ellos y la verdad es que no me sentiré nada mal. Solo 
quería deciros que yo no maté ni mi hermana Laura ni a 
su amiga o… quizás sí que lo hice…  Seguiré matando 
a gente, ya que si he matado a alguien de mi sangre, 
¿por qué no voy a hacer lo mismo con gente que no co-
nozco? ¿Qué te parece, agente Gabriel, si logro reunir 
aquí a tu familia? ¿O quizá prefiere el agente Boan que 
empiece por la suya? Boan, así te llaman, ¿verdad? 
sigo pensando que es un nombre ridículo.  Saludos de 
vuestro viejo amigo Juan, reencarnado”. 

Las luces se apagaron y no fue hasta media hora des-
pués que consiguieron poner una bombilla nueva. En este 
caso, nadie resultó herido.

-Por esta vez… - susurró una voz huidiza en la sombra.

Paloma Frutos 2n ESO

De paper i lletres
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La Plaça del Diamant

MERCÈ RODOREDA

Aquesta novel·la escrita per Mercè Rodoreda, una escriptora 
catalana de gran prestigi, està ambientada als barris de Bar-
celona i tracta la història d’una jove anomenada Natàlia, ella 
com moltes altres dones va viure en un temps dur i cruel, amb 
la qual l’autora aconsegueix descriure molt bé l’ambient que 
es respirava en l’època, com el sentiment que la protagonista 
desprèn al llarg de la seva vida, una vida bastant miserable que 
sembla que vagi millorant a mesura que passen els anys.

Amb un llenguatge no gaire complicat i una història plena d’alts 
i baixos, Mercè Rodoreda té la capacitat de transmetre tot allò 
que altres autors no són capaços de fer-ho, té una forma de 
comunicar a través de l’escriptura que la fa molt característica 
i personal. Aquesta obra de caire polític o, més ben dit, his-
tòric és un clar mirall de la vida i la societat de l’època, que va 
des de l’arribada de la República, la Guerra Civil i, sobretot, 
l’època dura de Postguerra .

Símbols i petits detalls que apareixen durant la lectura fan que 
aquesta obra es vegi senzilla i simple davant la gran qualitat 
literària que té, són tot de peces d’un trencaclosques que va 
variant i adoptant diferents formes i situacions al mateix cop 
que avança la història. La pèrdua d’identitat, l’amor pels seus 
estimats i les circumstàncies obliguen la Natàlia a créixer i 
canviar per poder tirar endavant.

Rodoreda ens invita a viatjar juntament amb els seus pensa-
ments i la Natàlia en un viatge que no serà fàcil d’oblidar... una 
vegada t’atrapi la història és difícil deixar de llegir fins acabar-
la. Així que no espereu més ja que des de 2n de Batxillerat us 
garantim que l’estona que passeu llegint La Plaça del Diamant 
no serà en va.

Sergio Pérez 2n Batx.

Biografia 
Mercè Rodoreda i Gurguí va néixer al barri de Sant Gervasi 
de Barcelona l’any 1908. Va escriure novel·les, contes, obres 
dramàtiques i poesia lírica.
Va ser filla única i va créixer en un ambient tranquil i envoltada 
de l’amor sobretot del seu avi, que li va inculcar la passió per 
la lectura i per les flors. Aquests aspectes els va reflectir més 
tard en la seva obra. La mort d’aquest familiar va marcar la 
seva adolescència.
Es va casar amb el seu oncle matern, catorze anys més 
gran que ella, Joan Gurguí. Aquest matrimoni i el naixement i 
malaltia mental del seu fill es van convertir en una experiència 
traumàtica per a l’autora.
Va col·laborar en diferents diaris i revistes publicant moltes 
novel·les i
va ser membre de la Institució de les Lletres Catalanes. Amb 
poesia lírica va participar en diferents Jocs Florals i va ser 
proclamada Mestra en Gai Saber. 
El 1939 va exiliar-se amb altres escriptors catalans com ara 

Pere Calders, Joan Oliver o Armand Obiols, amb el qual va 
començar una relació sentimental, a França. Durant l’èxode 
va estar a Llemotges, París, Bordeus i Ginebra i en els primers 
anys d’aquesta etapa se situa sobretot l’activitat dramàtica de 
Mercè Rodoreda. 
Algunes de les seves grans obres són Jardí vora el mar, La 
plaça del Diamant, La mort i la primavera i Mirall trencat. Cal 
dir que va rebre molts premis com ara el Ramon Llull, Victor 
Català o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
Quan va morir Armand Obiols, va tornar a Catalunya i, afecta-
da per un càncer, va morir a Girona l’any 1983.

Alba Valerio 2n Batx.

Javi Sanchez 2n Batx.
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El somni
El Jason arribà de l’escola i entrà a l’habitació. Va engegar 
l’ordinador i quan va voler jugar amb l’ordinador, al seu al joc 
preferit, no va poder. A la pantalla li sortia un missatge amb una 
imatge del “trol”. Seguidament va recórrer a un llibre vell que 
estava a l’estanteria «dels records». Aquest llibre no l’obria 
des de feia molt i molt temps.

Va començar a fullejar les pàgines i va començar a trobar un 
munt de coses interessants, fins i tot més interessants que el 
tema que estava buscant, el missatge misteriós. Va continuar 
llegint el llibre fins que es va fer de nit. Es va adormir i va entrar 
en un somni profund... Va aparèixer dintre d’un gran ordinador 
com si d’una peixera es tractés. Seguidament va començar a 
buscar la sortida fins que va poder treure un botó de la panta-
lla de l’ordinador i va poder sortir.

En sortir, allò que es va trobar va ser molt impactant. Ell era 
una persona molt diminuta dins d’una habitació. Es trobava a 
sobre d’una taula al costat d’una tassa de cafè i envoltat de 
llibres oberts. L’habitació estava poc il·luminada, la qual cosa 
indicava que era de nit. Seguidament va sentir un soroll i es va 
amagar ràpidament allà on va poder i va veure com entrava 
un home de pell blanca, ulls blaus i un barret al cap, es va 
asseure i es va posar a llegir un dels llibres que hi havia obert. 
Quan el Jason es va fixar més detalladament en l’habitació, 
aprofitant que l’home estava llegint va poder contemplar la im-
mensitat del lloc. Va començar a baixar de la taula mitjançant 
una bufanda que hi havia i va acabar caient a sobre del llit del 
gat.

Un pèl del gat era tan gran com ell i li va sobtar molt. Va co-
mençar a córrer per l’habitació buscant no sabia ben bé què, 
ja que no sabia ni on estava ni el que feia allà.

Mentre corria va poder llegir en la portada d’un dels llibres 
d’un prestatge, el títol, que hi deia: “el Hacker”. Va pensar amb 
el problema que tenia amb el seu ordinador i va veure que 
allí hi podria haver la solució, però que hi havia un altre gran 
problema; agafar-lo.

Ell llibre estava situat al vuitè prestatge d’una llarga prestatge-
ria. Se les havia d’ingeniar com pogués per poder-lo agafar. El 
primer pas era tornar a pujar a l’escriptori per la bufanda per 

la qual havia baixat prèviament, després passar per davant de 
la cara de l’home per travessar l’escriptori i poder enfilar-se 
per la làmpada que estava situada al costat de la prestatgeria, 
després havia de travessar tot el quart prestatge i creuar-ne 
un altre, per un petit forat que hi havia. A continuació havia 
d’escalar per un drap que hi havia i per últim travessar un altre 
foradet.

Pensat el pla, el va posar en marxa, però primer havia d’esperar 
que l’home s’adormís o marxés. Al cap d’una estona va sentir 
uns forts roncs i va veure que s’havia quedat adormit. Tot se-
guit va posar en marxa el seu pla. No va tenir cap problema, 
tot va anar segons el previst, excepte que un cop havia arribat 
al llibre, com el llegiria? El que va pensar va ser tirar-lo al terra, 
però va donar la casualitat que s’havia despertat el Quim, sí, el 
Quim, va veure el seu nom sota d’una fotografia que hi havia 
a la paret.

Per sort en Quim va sortir de l’habitació i el Jason va poder 
llençar a terra, el llibre, tranquil·lament. Aleshores va tornar a 
fer el recorregut de pujar al prestatge però desfent camí. Quan 
ja estava baixant per la bufanda es va girar i es va trobar de 
sobte a la mascota del Quim, el gat, que el va començar a 
olorar i el Jason no es movia ni un pèl de la por que tenia, però 
quan el gat va fer un miol, el Jason va començar a córrer com 
si no hi hagués un demà.

Un cop el gat ja el va deixar de perseguir i es va adormir, el 
Jason va obrir el llibre i va veure a l’índex justament el pro-
blema que ell tenia, però les ganes de fullejar el llibre eren 
molt grans i és el que va començar a fer. Una cosa que ell no 
tenia en ment era que estava en un somni i que s’acabaria 
despertant.

La mare del Jason el va despertar com sempre, a les vuit del 
matí i el fill no va poder acabar de veure l’apartat del llibre 
que volia. Evidentment es va despertar enfadat perquè la seva 
mare l’havia despertat una pàgina abans de trobar la solució 
del seu problema.

Finalment va engegar l’ordinador i va poder solucionar el pro-
blema acabant de llegir la pàgina del llibre que havia començat 
a llegir abans que es quedés adormit i caigués en un son ben 
profund. En explicar-ho als seus companys no podien parar de 
riure, però ell, sense dubte, volia tornar a repetir una experièn-
cia igual que la que havia viscut feia uns moments. 

Ivan Piñero 1r batxillerat

CONTES
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Codi 60

Parla, Madrid; són aproximadament dos quarts d’una de la 
matinada, el sotsinspector José Cabrera, cap de la divisió 
de Centaures de l’UPR (Unitat de Prevenció i Reacció), Cos 
Nacional de Policia, es troba de servei. Sembla una nit quoti-
diana i tranquil·la, però encara no sap la desgràcia que li ha 
d’arribar. Ell, com a cada cop que inicia el torn de nit, fa el 
‘’briefing’’, una petita reunió per informar els membres del seu 
grup dels delictes que es preveuen per aquella nit i dels que ja 
han passat en torns anteriors; com sempre, la reunió acaba i 
les ràdios esverades comencen a reproduir totes les comuni-
cacions. Qualsevol persona que les sentís estaria a la mateixa 
posició que davant d’uns jeroglífics egipcis.

No va passar gaire estona, després d’acabar la reunió, quan 
el sotsinspector va agafar les claus del seu vehicle encobert, 
el Peugeot 206, i va començar el patrullatge pel sector corres-
ponent de l’àrea metropolitana; 

- Centaure-10, Centaure-10 a H-50. -va dir tot agafant la ràdio 
dins del vehicle.

-Endavant, per a H-50 - respongué la ràdio -.

-Sí...iniciem la ronda, Alfa Mike Bravo, formada pel sotsins-
pector Cabrera, número 5894, Unitat de Prevenció i Reacció. 
- digué el José abans d’arrencar el cotxe -.

-Copiat! Centaure-10, bon servei. – tallant la comunicació-.

Anava sol, el seu company d’indicatiu va patir una lesió a la 
cama, així que estava de baixa temporalment, cosa que no 
impedia al sotsinspector endinsar-se a en la foscor de la mi-
tjanit, pels perillosos carrers de Parla, tot sol. Ja feia més de 
dues hores i mitja de l’inici de la ronda, quan de cop i volta la 
ràdio va esclatar: 

-Centaure-8, tenim una baralla nombrosa, Carrer Sant Roque 
al costat de la farmàcia, sol·licitem indicatius immediatament!
Sense dubtar-ho, el Cabrera va treure el llum priorita-
ri de l’interior del vehicle, tot deixant-lo al sostre del cotxe i 
il·luminant els carrers de Parla de color blau. Va accelerar fins 
al lloc dels fets. Quan Centaure-10 hi va arribar la situació ja 
estava controlada pels altres indicatius uniformats de l’UPR, 
tot i que allí no s’havia acabat tot; mentre l’escenari s’anava 

buidant, un nou avís de sala 112 va entrar... -H-50 per a tots 
els indicatius, Codi 60, repeteixo, Codi 60 al carrer Toledo nú-
mero 15, ‘’suposadament el cos és al carrer.’’

El sotsinspector corrent es va dirigir cap a l’esmentat carrer, o 
més ben dit, al petit carreró, que amb prou feines tenia llum; 
va parar el vehicle i va baixar, però amb les presses no es va 
adonar que cap altre unitat l’acompanyava a un Codi 6, que ni 
més ni menys es tractava d’un assassinat.

Principalment va inspeccionar la zona, molt coneguda per la 
gent que l’habitava i els continus conflictes que ocorrien, però 
no hi havia cap senyal que el fes sospitar de res. Va ser allí, 
quan en girar-se per tornar al cotxe, aparegué un home en-
caputxat, d’una cantonada, que va envestir al policia i li va 
prendre l’arma reglamentària per així mantenir-la fixament 
apuntant al seu cap. Sota contínues amenaces, el sotsinspec-
tor, buscava mentalment l’estratègia adient perquè tot acabés 
bé per ell, però cada cop la situació era més tensa. L’home 
cridava amb l’arma a la mà i els veïns conflictius sortien als 
balcons en sentir els aldarulls mentre animaven l’encaputxat 
a prémer el gallet.

Quan en José va veure el moment, es va llençar per davant del 
sospitós, abraçant-li les cames per sotmetre’l i just en aquest 
moment es va efectuar un primer i últim tret. L’arma va caure 
de les mans del delinqüent i alhora el sotsinspector la va xutar 
per evitar que la tornés a agafar. Rebolcant-se tots dos pel 
terra, el sotsinspector va aconseguir posar-se a sobre seu i 
mentre amb una mà aguantava al sospitós, amb l’altra va cri-
dar per la ràdio: -QRR!!, un codi que només es comunica quan 
la vida d’un agent està en perill. Van saltar totes les alarmes 
a la policia, els indicatius no van trigar ni un minut en arribar 
al lloc, on van treure al sotsinspector de l’escena i van detenir 
l’encaputxat per diversos càrrecs contra l’autoritat. Sens dub-
te, una nit inoblidable per José Cabrera. Posteriorment, l’agent 
va agafar-se uns dies de vacances per a refer-se de l’ensurt.

Arman Amirkhanyan
1r batxillerat 
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De paper i lletres
CONTES DE NADAL

Els contes que llegireu a continuació són contes que parlen 
del Nadal i han estat escrits per alumnes de 2n d’ESO abans 
de les festes nadalenques.

Quin ensurt!!!
A casa de l’Isaac hi ha tota la família reunida: avis, tiets, ger-
mans...
Cada any celebren junts el Nadal. Com que s’acosten els Reis, 
una activitat que fan és escriure la carta. Uns demanen llana 
i ganxet, altres mòbils, altres jocs de la «nintendo»... l’Isaac 
que és un amant de la natura, aquest any demana una cosa 
uns mica estranya: 

- Jo vull convertir-me en granota durant unes hores.
- Però tu ets un humà. Aquest desig és impossible.
- No vull ser una granota per sempre, només vull sentir el  
que ella sent una estoneta.
- I si se’t menja una serp d’aigua?
- Prou problemes! Jo ho demano i els Reis ja decidiran si 
ho compleixen o no. Ja ho tinc decidit.

La família va insistir que mai havien sentit una cosa igual. Po-
dia ser molt perillós i no els feia gens ni mica de gràcia. Però, 
de totes maneres, van anar a portar la carta als Reis.
El veien tan il·lusionat parlant de grans salts, de poder nedar 
una l’estona, de raucar amb les companyes...
La Nit de Reis ningú de la família volia perdre’s què passaria 
amb el regal de l’Isaac. Quins nervis! S’enfadaria molt si els 
Reis no li concedien el que ell volia. Tots estaven disposats 
a consolar-lo. Va arribar el moment. L’Isaac va destapar una 
caixa, a dins hi havia una petita piscina amb pedres i nenúfars. 
També hi havia una ampolleta amb una poció. Tan ràpid com 
va poder se la va beure perquè ningú li impedís fer-ho. Alesho-
res va començar el súper canvi. Es va fer petit i de color verd, 
estava tot moll, les extremitats del darrere es van allargar, les 
del davant escurçar, el crani es va aplanar i li va sortir una llen-
gua molt prima i llarga de la boca. Va fer un bot i es va posar a 
sobre d’un nenúfar. Se’l veia tranquil i molt feliç.
La família no sabia quant duraria l’encanteri. Van anar tots a 
casa de l’avi, el seu cosí hi va deixar la granota a dins. Van 
sentir més granotes de no se sap on, no callaven, saltaven 
sense parar, la granota Isaac n’era una més. Es va adaptar 
de seguida. La família no la perdia de vista, però elles esta-
ven tan histèriques que la van perdre. Cada familiar deia que 
aquella que veia era l’Isaac.

- No, no, aquella no és. És aquella que es capbussa ara . 
Ai! Que no surt! Déu meu! Que s’acabi aquest regal! Volem 
l’Isaac de sempre! Isaac! Isaaaaaaaaaaaac!
- Mare! Per què crides tan fort? Va anem a la cavalcata que 
estan a punt d’arribar els reis mags!
- Isaac! M’has espantat! M’he adormit mirant la tele i he 
tingut un somni ben estrany. Necessito que em diguis què 
has demanat als Reis aquest any?
- No te’n recordes de res, eh! Volia demanar dues granotes 
però em vau convèncer que demanés un hàmster. No ho 
recordes?
- Ai ! Sí, sí! Serà un bon regal! No m’agraden les granotes.

Àngela Carol 2n ESO

L’esperit de Nadal
Hi havia una vegada un orfenat situat al centre de la ciutat 
que estava dirigit per una dona molt dolenta que tractava molt 
malament als nens que hi vivien. S’acostava el Nadal i els 
nens no estaven emocionats perquè la dona els havia pres les 
ganes de celebrar el Nadal, el Tió i els Reis. Només hi havia 
una nena que encara creia en les festes nadalenques, aque-
lla nena és deia Marta. Cada vegada que els altres estaven 
tristos, els intentava animar com podia, però no donava bons 
resultats. Així que va deixar d’intentar-ho.
Un dia la Marta es va trobar amb un gos pel carrer i en veure 
que no portava cap placa que l’identifiqués, se’l va emportar a 
l’orfenat i el va amagar, perquè la dona dolenta no el trobés i 
el fes fora. Quan la Marta va portar aigua i una mica de menjar 
al gos, de sobte, el gos va començar a parlar. Dirigint-se a la 
Marta li va dir: 
-“Marta, no has de deixar de creure en la màgia del Nadal ni 
tampoc deixar d’intentar que els teus amics hi creguin”. 
La Marta es va espantar en veure que el gos parlava. Quan va 
aconseguir calmar-se una mica, el gos li va explicar que no-
més ella podia sentir la seva veu perquè era l’única d’allà que 
creia en la màgia del Nadal i si no aconseguia que els seus 
amics recuperessin la il·lusió, ell, el gos, desapareixeria per 
sempre més. La Marta, en sentir aquelles paraules, va dir que 
faria tot el que pogués per tal que els seus amics tornessin a 
creure en la màgia del Nadal.
Va ser molt persistent i no va perdre en cap moment l’esperança, 
fins que va aconseguir que els seus amics recuperessin la 
il·lusió i la màgia nadalenca. Quan els va tenir convençuts, els 
va presentar el gos que parlava i que cuidava secretament. 
Sorpresos però contents, aquella va ser la prova que els calia 
per no dubtar mai més de la màgia del Nadal. 

Èrika Fuster 2n ESO
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El millor Nadal

Aquesta història comença amb una família que viu en un petit 
poble. La mare es diu Maria i el pare Joan, tenen dos fills. La 
filla gran es diu Marta, que té 13 anys i el fill petit que té 3 anys, 
es diu Pol. Ells també tenen una gosseta, la Kira. Només té 5 
mesos. 
Un dia quan estaven dinant, la Marta va proposar anar a una 
petita caseta a la muntanya durant els dies de pont aprofi-
tant que no hi havia escola. La mare va dir que li agradava la 
idea, que seria molt divertit. El dilluns van fer les maletes i el 
dimecres, molt d’hora, van sortir. Els nens estaven molt emo-
cionats amb les seves vacances. El primer que van fer va ser 
endreçar-ho tot i després van anar a fer un tomb per conèixer 
el lloc i passejar la gossa. A prop de la casa on s’havien allotjat, 
hi havia un parc on els nens podien jugar i unes taules on po-
dien fer un pícnic. Una mica més enllà van trobar dues cases 
i també un petit bar. Els nens van estar una estona jugant al 
parc i després tots plegats van veure una pel·lícula. L’endemà 
van anar a la ciutat a passejar i a comprar roba. A la tarda van 
anar al parc i es van trobar amb un noi i la seva germana peti-
ta. La Marta estava jugant amb en Pol als gronxadors quan de 
sobte el noi es va acostar i els va saludar:
-Hola, em dic Martí i la meva germana Cristina.
Els dos petits es van quedar als gronxadors i el Martí i la Marta 
van començar a parlar asseguts a un banc que hi havia al parc. 
El Martí era un noi guapo, simpàtic, divertit, molt romàntic... ho 
tenia tot. La Marta es va enamorar, va ser com un amor a pri-
mera vista. La Marta va passar tota la nit pensant amb el Martí, 
pensant si a ell també li agradava ella... L’endemà van tornar 
a anar al parc, es van trobar un altre cop el Martí i la Cristina. 
La Marta es va asseure al banc del dia anterior i el Martí es 
va apropar a saludar-la. Van començar a parlar dels seus ani-
versaris, d’on vivien, si tenien alguna mascota, si feien algun 
esport, s’ho van passar molt bé parlant. El diumenge van anar 
a menjar al parc. Abans de marxar la Marta va anar a casa del 
Martí a acomiadar-se. Quan va tornar a casa seva, la mare li 
va dir que la Kira no hi era, que creien que s’havia escapat o 
s’havia perdut. El pare va fer uns papers amb una foto d’ella 
on hi deia: “Gossa perduda, si la trobeu truqueu al 674 92 61 
75”. Van enganxar aquests papers per tot arreu. Molt tristos 
van tornar cap a casa seva. Els dies passaven i la Kira no 
apareixia, la família no trobava consol. Temps després, el dia 
de Nadal, a la nit, algú va trucar al timbre de casa i la Marta 
va obrir la porta. Darrere la porta hi havia el Martí amb la seva 

família. Ell portava en braços la Kira. Quina alegria més gran! 
El Martí li havia posat un llacet al coll, en forma de regal. Tots 
van anar ha fer-li una abraçada. Estaven tan feliços que no 
sabien com agrair-los que haguessin tornat a casa la masco-
ta. La Marta els va oferir que es quedessin a sopar i ells van 
acceptar. El Martí els va explicar que quan ja tornaven a casa 
seva se la van trobar i la van cuidar. Quan van tornar a la casa 
de la muntanya per passar les festes de Nadal van veure el 
paper que el pare de la Marta havia penjat. La Marta estava 
molt contenta de tenir la Kira amb ella i també s’alegrava de 
tornar a veure el Martí. Després de sopar van estar jugant a 
jocs de taula. Quan ja era l’hora de marxar el Martí li va fer un 
petó a la Marta per acomiadar-se d’ella. Sense dubte, va ser 
el seu millor Nadal. 

Jéssica del Pino  2n ESO

La màgia del Nadal

Fa uns quants anys per aquestes dates en una família una 
mica pobra hi vivia una nena, la Laura. Era alta, morena amb 
els ulls verds. Tenia 8 anys i vivia als afores d’un poble que 
es deia Montena, en una casa molt petita amb la seva mare 
la Carme i el seu gos Roc. El pare de la Laura va marxar un 
dia i no el van tornar a veure mai més. La Laura estava molt 
trista, no perquè el seu pare marxés sinó perquè la seva mare 
estava malalta i no es trobava bé.
Un dia, a l’escola, la professora va donar una carta a cada 
nen perquè escrivissin el que volien per Reis. Els nens esta-
ven molt contents i van començar a escriure allò que volien: 
joguines! Però ella, en canvi, va estar molta estona pensant 
en què volia demanar: que tornés el seu pare, que visquessin 
més a prop de l’escola perquè havia de caminar massa o que 
la seva mare es recuperés... Ella continuava pensant, però en 
cap moment se li va acudir demanar joguines. Finalment va 
demanar que la seva mare millorés perquè ella se l’estimava 
massa per perdre-la.
Quan va arribar la nit de Reis, un metge que s’havia perdut, va 
anar a parar a casa de la Laura. La nena li va donar un got de 
llet calenta i una manta perquè a fora estava nevant. L’home 
va estar tan agraït que li va donar un xarop que portava a la 
motxilla.  Era per la mare perquè es recuperés.  Des d’aquell 
dia la nena va voler ser metgessa, per poder curar malalts. 

Paula Montero
1r ESO 
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DISSERTACIONS FILOSÒFIQUES
Des de l’assignatura de Filosofia els alumnes de batxi-
llerat han treballat la dissertació, el desenvolupament 
d’una sèrie d’idees deduint les unes de les altres a 
través del raonament. Han reflexionat i desenvolupat 
una sèrie de temes lliures o de temes proposats pel 
professor i n’han fet dissertacions força interessants.

L’experiment de la presó de Stanford
Va funcionar realment?

Un experiment extremadament perillós, un experiment que te’l 
prens amb poca serietat a l’hora de pensar en les conseqüèn-
cies que podria comportar, només per guanyar uns quants 
dòlars, un experiment que et pot canviar la vida. L’experiment 
de la presó de Stanford, 1971, dirigit per Philip Zimbardo. Vint-
i-quatre voluntaris es van presentar; dotze guàrdies i dotze 
presoners. Havien de simular l’ambient d’una presó de veritat 
per veure de quina manera les persones que no havien tingut 
relació amb un entorn carcerari s’adaptaven a una situació de 
vulnerabilitat enfront dels altres. Però realment va funcionar 
tot i que el van cancel·lar? Li va suposar a Philip Zimbardo 
un desafiament emocional? En aquesta dissertació veurem el 
canvi que es va produir, la moralitat i l’ètica, i la conducta d’una 
persona humana.
Primer de tot, què és la vulnerabilitat? Podríem dir que és la 
incapacitat de resistència quan es presenta una amenaça. 
Zimbardo volia veure la reacció d’unes quantes persones sa-
nes en aquest ambient per veure com responien i com els 
guiava la seva conducta humana. Malauradament no va tenir 
en compte la moralitat i el que realment suposaria fer aquest 
tipus d’experiment. Encara que a la pel·lícula, òbviament, hi 
havien escenes fictícies, d’altres s’assemblaven al què real-
ment va succeir.
Al principi van haver d’escollir una sèrie de persones, ja po-
dien ser més bones o més dolentes, que quan els trenques “la 
closca de la normalitat” es pot comprovar la conducta moral i 
ètica envers els demés, que és el que podríem dir que Zimbar-
do volia investigar. El primer dia cadascú es va posar en el seu 
paper, volien guanyar diners i a partir d’avui serien persones 
diferents per un cert temps. Al cap d’uns quants dies tot es 
va exagerar i els guàrdies cada cop van ser més estrictes, 
violents i la seva conducta els va emprendre cap a la malícia i 
cap a la justícia sobre com havien de tractar els presoners, per 

desgràcia, es van oblidar de la moralitat i de si realment calia 
fer accions sàdiques. Molts dels presoners van patir trastorns 
i ja no sabien com actuar davant aquesta situació. Zimbardo, 
però, ho va estar veient d’espectador, va presenciar tots els so-
friments dels presoners per culpa del seu experiment, l’efecte 
d’espectador va fer que durant dies els observadors externs 
acceptessin d’una manera o altra el què estava passant. És 
curiós pensar que la crueltat només existeix en les persones 
dolentes, gent etiquetada per diferenciar el punt de moralitat. 
Però... què passa quan ajuntes una sèrie de persones en un 
entorn diferent al de la rutina diària? Que les persones respo-
nen mitjançant el context, pensant en ells mateixos, és a dir, 
cometent un acte egoista i de defensa pròpia natural.
En conclusió podríem afirmar que tot i que van cancel·lar 
l’experiment pel comportament dels guàrdies, Zimbardo va 
poder comprovar cap on porta la conducta humana en un 
ambient diferent i es va exposar a un desafiament emocio-
nal. També va presenciar la transformació de joves normals i 
corrents en persones violentes i com actuen les persones da-
vant una situació de vulnerabilitat. L’experiment també podria 
haver-se fet d’una altra forma i no en un ambient tan propens 
a la malícia com ho és una presó però va escollir aquesta. Així, 
d’aquesta manera,  Zimbardo va poder constatar i demostrar 
que “ni el bo és tan bo, ni el dolent tan dolent”.

Natàlia Compte 1r Batx

De paper i lletres

L’Espanya dels fills de Franco
Espanya va estar sotmesa sota una dictadura durant 36 anys 
després d’haver viscut tres anys de Guerra Civil. Va ser el dic-
tador Francisco Franco l’encarregat d’establir el règim feixista 
a la força i suprimint, alhora, tot aquell que tingués un pen-
sament contrari als seus ideals. Encara que ara podem par-
lar de l’Era Franquista com una etapa fosca del passat del 
nostre país, no podem dir que Franco s’endugués a la tomba 
el seu llegat feixista. Tot i que després de la dictadura, Es-
panya va començar a restablir-se i la democràcia va jugar un 
paper important; van ser els “fills de Franco” els encarregats 
d’aprofitar la benvinguda d’un sistema polític i transformar els 
seus petits llegats en partits que ara coneixem com a “partits 
de dretes”. Per aquest motiu, podem dir que la democràcia va 
eradicar totalment la participació de partits franquistes? Poden 
ser, aquests petits llegats, els causants de la situació política 
actual? En aquesta dissertació m’agradaria demostrar a tots 
aquells que encara no han obert els ulls com, per desgràcia, 
el franquisme segueix vigent en la política actual. 
Actualment trobem una Espanya governada pels blaus, el 
Partit Popular. Aquest partit té una ideologia de dretes, va 
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Mònica Bautista
1r Batx

De paper i lletres
Espanya va estar sotmesa sota una dictadura durant 36 anys 
després d’haver viscut tres anys de Guerra Civil. Va ser el dic-
tador Francisco Franco l’encarregat d’establir el règim feixista 
a la força i suprimint, alhora, tot aquell que tingués un pen-
sament contrari als seus ideals. Encara que ara podem par-
lar de l’Era Franquista com una etapa fosca del passat del 
nostre país, no podem dir que Franco s’endugués a la tomba 
el seu llegat feixista. Tot i que després de la dictadura, Es-
panya va començar a restablir-se i la democràcia va jugar un 
paper important; van ser els “fills de Franco” els encarregats 
d’aprofitar la benvinguda d’un sistema polític i transformar els 
seus petits llegats en partits que ara coneixem com a “partits 
de dretes”. Per aquest motiu, podem dir que la democràcia va 
eradicar totalment la participació de partits franquistes? Poden 
ser, aquests petits llegats, els causants de la situació política 
actual? En aquesta dissertació m’agradaria demostrar a tots 
aquells que encara no han obert els ulls com, per desgràcia, 
el franquisme segueix vigent en la política actual. 
Actualment trobem una Espanya governada pels blaus, el 
Partit Popular. Aquest partit té una ideologia de dretes, va 
néixer el 1997 amb el nom “d’Alianza Popular”. Va ser fundat 
per Manuel Fraga Iribarne, del qual cal destacar la seva par-
ticipació en alts càrrecs polítics durant el franquisme. Aquest 
personatge nega haver participat en actes repressius, però 
em pregunto: què no es repressiu el simple fet de recolzar una 
ideologia basada en la repressió? 
Resulta irònic com un exministre de governació pot negar tal 
acusació després d’ordenar matar a trets cinc vaguistes en 
la massacre del 3 de març, a Vitòria (1976). Crec que es in-
necessari entrar en més detalls per prendre consciència que 
un franquista, com va ser Manuel Fraga, tenia la possibilitat 
de crear un partit i entrar dins el sistema democràtic. No hem 
d’oblidar que Manuel Fraga va ser un dels primers ponents de 
la Constitució Espanyola de 1978, en la qual hi consten les 
lleis i els drets dels ciutadans i que encara segueix vigent en 
l’actualitat. Potser necessitaríem una reforma de la Constitu-
ció, no creieu? El llegat d’aquesta ideologia també el trobem 
en algunes lleis aprovades durant l’última legislatura com la 
“Ley Mordaza”, aprovada pel PP per majoria absoluta i que 
ens fan pensar en la falta de drets de temps passats o el fet 
de no respectar la “Llei de la Memòria històrica”. Esclar! En 
aquest país és normal tenir monuments feixistes exposats 
mentre que encara hi ha persones intentant trobar els cossos 
dels seus familiars executats durant el franquisme. I a més a 
més, tenim abolit el dret de manifestar-nos: justament el dret 
que es va recuperar després de la dictadura, quina coincidèn-
cia! Oi? 

D’altra banda també trobem la idea obsessiva de mantenir 
una “Espanya unida” que ha portat a tirar enrere molts punts 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya o la negativa constant 
de permetre una consulta als ciutadans sobre la independèn-
cia. No era la democràcia aquell sistema polític que simbolitza 
la veu del poble? O és que ara la decisió del poble depèn 
d’uns quants, pocs, que tenen dret a decidir sobre la vida dels 
demés?
Doncs sí, el poder, és exercit per un grup de representants 
que nosaltres escollim. Es tracta d’un tipus de democràcia co-
neguda com a una “democràcia representativa”. Seria millor 
tenir una “democràcia pura” (exercida directament pel poble) 
com a sistema polític? Penso que no. No actualment, però sí 
viable en un futur. Per tal que fos viable, s’hauria d’incrementar 
el nombre d’hores d’assignatures de caràcter filosòfic i educar 
políticament la joventut. L’educació és un dret molt important, 
ja que és la base del coneixement, i sense coneixement no hi 
ha progrés. El problema prové del fet que és el propi govern 
qui s’encarrega de treure hores de les assignatures que edu-
quen els alumnes per enriquir-se culturalment, en aspectes 
com la educació política i moral.
Tornant al tema polític, el fet que el PP hagi obtingut majoria 
absoluta en un passat, ha provocat que s’hagin aprovat, tot 
i tenint la resta de partits en contra, una sèrie de lleis com 
la “Ley Mordaza”. A més, van rebutjar propostes dels partits 
aliens que resultaven beneficioses per al poble i gràcies a 
conflictes com aquest, es formen rivalitats entre partits. Podria 
ser, aquesta rivalitat amb la suma d’altres factors, la causant 
de què encara no s’hagi format govern i del rebuig als pactes 
entre partits? El principal problema de la rivalitat ve quan els 
partits voten per interessos propis (sobretot si hi ha diners pel 
mig) i no pas per als interessos del poble.
En conclusió, tot i que els partits de dretes volen regenerar-se 
per evitar la possible relació amb els casos de corrupció, els 
diners a paradisos fiscals, les lleis repressives o les retallades 
en polítiques socials... molts dels seus membres porten en el 
seu ADN el llegat d’una ideologia franquista. Des del meu punt 
de vista, el franquisme no ha desaparegut i sembla que no 
desapareixerà fins que no hi hagi canvis en l’educació política 
i moral a les escoles. Diguin el que diguin, el poble pot arribar 
a ser un rival contra tot partit polític i l’únic capaç de capgirar 
la història del nostre país. 
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“Escoles d’altres mons” 
de Kim Manresa

Durant uns dies els alumnes del centre van anar a visitar una 
exposició de 50 fotografies fetes pel fotoperiodista Kim Man-
resa i que mostra diferents tipus d’escoles en diversos indrets 
del món. És una exposició que permet sensibilitzar-nos sobre 
el dret a l’educació. Al llarg del recorregut se’ls va fer una ex-
plicació detallada d’algunes fotografies i una reflexió sobre les 
condicions en què es troben molts nens que viuen en països 
pobres.

Després d’haver fet la visita, les professores de socials van 
demanar als alumnes que triessin una de les fotografies i ex-
pliquessin els motius pels quals havien triat la fotografia en 
qüestió. De la tasca en va sortir un recull molt interessant 
de reflexions que van fer els alumnes de diferents cursos de 
l’institut. A continuació en podeu llegir algunes.

En aquesta  fotografia, segurament d’algun racó d’Àfrica, els 
nens i nenes tenen una mena d’aula a l’aire lliure, ja que no 
disposen d’una aula com les nostres i han de fer les classes a 
l’exterior. Aquests pobres nens tenen moltes ganes d’aprendre 
però en el cas que hi hagi mal temps tindran molts problemes 
per fer-ho. A part del problema meteorològic, aquests petits 
estudiants no disposen de fulles per escriure, bolígrafs, lli-
bres…. 

És a dir, que no disposen de material escolar com cal.

Ells escriuen en un tros de fusta i amb una mena de llapis 
de tinta i aprenen sense cap llibre ni aparells projectors, ni 
ordinadors ni res del que nosaltres adquirim per aprendre. És 
per aquest motiu que si aquests nois i noies arribessin a tenir 
llibres els abraçaríem com si fos un tresor i no els canviarien 
per res del món: per a ells, un llibre és un tresor.

Omaima Belouafi

Hi ha gent que amb una simple corda estan més feliços, coses 
que per exemple nosaltres, no valorem gens, ells ho valoren 
com si fos un tresor. A la foto es veuen perfectament dues 
nenes molt contentes que salten a corda amb un somriure a la 
cara, però si us hi fixeu, van sense sabates o només amb unes 
simples xancletes de les d’anar a la piscina. Es veu que porten 
roba que els va gran....

Nosaltres no sabem valorar el que tenim i hi ha gent necessita-
da que valora fins i tot un simple gra d’arròs o una simple gota 
d’aigua. Res ens està bé en aquesta vida, encara que tinguem 
coses, cada dia volem més coses i mai en tenien prou.

VALORA EL QUE TENS, PERQUÈ EN ALGUN MOMENT ES 
CONVERTIRÀ EN UN SIMPLE PENSAMENT.

Natàlia Vidal
Dacca (Bangladesh)

Morua (Camerun)

Opino que aquesta foto és bastant trista ja que nosaltres mol-
tes vegades no valorem les coses que tenim com per exemple 
els llibres, taules, pissarres… En aquesta foto com que els 
nens no tenen prou recursos s’han d’imaginar els llibres. Això 
m’ha fet replantejar que moltes vegades som una mica des-
agraïts ja que no valorem tot el que tenim. Molts de nosaltres 
hauríem d’aprendre a valorar molt més les coses, per molt 
simples que ens semblin.

Maria Tort
2n. ESO

De paper i lletres
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Maputo (Moçambic)
Jo he triat aquesta foto per varis motius. Un d’ells és que per 
a ells és un tresor anar a l’escola, estudiar, aprendre… ells 
no tenen escola i ho fan a sota d’un arbre, darrere d’algunes 
cases o en altres llocs. Per a ells no és important a on estudiïn 
sinó que ja és un tresor estudiar i aprendre. Jo en aquesta foto 
he vist que aquest nen té molta il·lusió per tenir un llibre per 
aprendre perquè ells volen tenir un gran futur i mantenir-se. A 
mi em fa molta llàstima perquè nosaltres tenim de tot i ells po-
brets no tenen res i a sobre volen estudiar el màxim possible 
i nosaltres tenim escola, llibres i no ho tenim com a tresor. A 
sobre ells no tenen ni vehicles ni res per anar ràpid, ells reco-
rren 8 o 10 quilòmetres aproximadament caminant per anar a 
l’escola a aprendre i durant el camí tenen molts riscos perquè 
han de passar per on són els animals perillosos.

Jo si fos gran els ajudaria perquè a mi em fan molta llàstima 
els nens i nenes que volen aprendre i no tinguin res per a 
desplaçar-se i passar pel davant dels animals perillosos.
Jo els voldria ajudar!

Paula
1r. ESO

Nairobi South (Àfrica)
Em sembla que nosaltres hem d’aprofitar més les escoles, els 
instituts, les universitats… perquè, per exemple, aquests nens 
de l’Àfrica aprofiten el màxim per estudiar, encara que estu-
diïn en taules pitjors que les nostres, en cadires pitjors que 
les nostres, tinguin llibres vells i fets malbé però almenys ells 
tenen ganes d’estudiar, de treure molt bones notes, d’anar a 
batxillerat, a la universitat i de treure’s una bona carrera. Avui 
en dia, les escoles en altres llocs són molt pobres i crec que 
els haurien de fer alguna escola, amb taules, cadires, llibres i 
diccionaris nous perquè els nens d’altres mons tenen moltes 
ganes d’estudiar i de treure bones notes.

Duna
2n. ESO

Copán (Hondures)

En aquesta imatge es pot 
observar a dos nens as-
seguts en un pupitre de 
l’escola intentant concen-
trar-se. Si us hi fixeu bé 
tenen la mirada perduda, 
el motiu és la desnutrició 
i la desesperació perquè 
ho passen malament sen-
se poder menjar ni beure 
però tot i això tenen ganes 
d’aprendre.

Anna i Carla
2n. ESO

Porto Alegre (Brasil)
En aquesta foto podem observar dues noies i veiem que una 
noia està ajudant l’altra. A les escoles els nens s’ajuden els 
uns als altres. Veiem que encara que hagin de fer un trajecte 
tan llarg per arribar a l’escola tenen ganes d’aprendre.

Anna i Carla
2n. ESO

De paper i lletres
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Visita a l’empresa RIVISA
El passat mes de desembre, l’alumnat de la matèria d’economia 
de l’empresa de primer de batxillerat, va visitar l’empresa mul-
tinacional Rivisa situada al municipi de Santa Margarida de 
Montbui. El grup Rivisa és el primer fabricant de tancaments 
metàl·lics espanyol i compta a més amb una destacada par-
ticipació internacional en diferents països de la Unió Europea 
com França, Portugal, Itàlia i Anglaterra i en països del nord 
d’Àfrica i de centre Amèrica. Es pot consultar la seva pàgina 
web amb tota la informació de l’empresa: http://www.rivisa.
com.
La finalitat de l’activitat era apropar els continguts de la matèria 
a la realitat. Així, l’alumnat va poder fer una primera immersió 
en el món empresarial i entendre millor el paper de les em-
preses en la societat com a submistradores de béns i serveis, 
així com a creadores de llocs de treball. També van veure la 
necessitat de les empreses d’organitzar-se en departaments 
especialitzats en diferents àmbits: producció, logística, ven-
des, finances... per tal de ser més eficients globalment.
La seqüència de l’activitat va ser la següent:
En primer lloc, el Sr. Luís Bolinches , un dels responsables 
de producció, va fer una explicació de la  història de la com-
panyia, així com una breu explicació del seu funcionament, 
centrant-se bàsicament en el procés de fabricació i venda del 
producte.
Després, es va dur a terme una visita a les instal·lacions de 
l’empresa, on es va poder veure amb detall tot el seu procés 
productiu, des que comença a preparar-se la matèria primera 
fins que s’obté el producte acabat. 
Finalment, els alumnes van tenir la possibilitat de preguntar 
dubtes i curiositats.

Rosa Langa

Xerrada a càrrec del responsable de 
l’oficina del consumidor a Igualada

El passat mes de novembre el responsable de l’OMIC 
d’Igualada va dur a terme una xerrada a l’alumnat de la ma-
tèria d’economia. Després de fer una primera introducció, ex-
plicant-nos les tasques que duu a terme l’oficina del consumi-
dor d’Igualada, ens va parlar, entre altres coses, dels següents 
temes

1. El consum responsable: Què és i com podem ser con-
sumidors responsables?

Consells per estalviar en el pressupost familiar.

2. L’engany de les rebaixes. Consells per no caure en 
la trampa.

3. Com s’efectuen les inspeccions de consum i les retira-
des dels productes defectuosos del mercat.

4. Que hem de fer per efectuar una reclamació en el cas 
del sector de la telefonia mòbil, de les assegurances, de 
l’electricitat...

5. Sancions més destacades a empreses.

Després de la seva exposició, els alumnes li van fer vàries 
preguntes sobre els temes que més els van interessar, bàsi-
cament les reclamacions de telefonia mòbil i les estratègies 
de les empreses per seguir engreixant els seus beneficis en 
època de rebaixes.

Rosa Langa

Activitats i sortides
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Teatre batxillerat:
 Les noces de Fígaro al Teatre Lliure

Els alumnes de batxillerat de l’Ins Montbui, amb dues profes-
sores acompanyants, vam  poder assistir a la sessió nocturna 
de Les noces de Fígaro al Teatre Lliure de Barcelona el 13 de 
gener.
El Lliure recuperava l’obra de Beaumarchais, que va dirigir 
Fabià Puigserver fa 40 anys, de la mà de Lluís Homar que 
per aquell temps va interpretar  Fígaro. Una història plena 
d’embolics amorosos, de jocs de seducció, d’intents dels po-
derosos de dominar als seus servents, i dels ardits dels ser-
vents per escapar d’aquest domini. Tots persegueixen un ob-
jectiu i tots utilitzen totes les armes per aconseguir-ho, la seva 
astúcia i la seva imaginació.
Amb una escenografia típica dels segles d’or del teatre, plena 
de portes que ja ens deixa endevinar des d’un principi que les 
entrades i sortides, els amagatalls, les fuites i els descobri-
ments seran una part important de l’obra. 
El text ens presenta, en clau d’humor i de comèdia molt ben 
mesurada, els diferents conflictes que poden trobar-se en la 
residència del comte d’Almaviva. D’una banda, hi ha el con-
flicte entre amos i servents “Si no hi ha casament, no hi ha 
Dret de senyor!” ... De l’altra, hi ha el conflicte entre homes i 
dones, i finalment, el conflicte entre classes socials. Uns te-
mes que ens resulten molt actuals: per Fígaro la política és 
“rebre, prendre i demanar” ... “per arribar a tot arreu, només 
cal ser mediocre i saber-te arrossegar”. Un text a més ple de 
jocs de paraules del més genuí teatre clàssic, un vestuari de-
liciós, tot acompanyat d’una il·luminació plena de contrastos: 
des d’un clar dia d’estiu fins al final fosc de l’escenari, perquè 
ens sentim en igualtat de condicions que Fígaro, Susanna i 
el comte d’Almaviva. Representat tot plegat per un elenc de 
bons actors amb un final d’inacabables aplaudiments, que ens 
va deixar un bon regust de boca i  moltes ganes de tornar a 
veure una bona obra de teatre.

Eva Raich

L’institut Montbui al Parlament

Els alumnes de 3r. d’ESO han participat al taller “Sóc Diputat/
Sóc Diputada” l Parlament de Catalunya.

Activitats i sortides

Eva Blasi
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Nova gramàtica de la llengua catalana
El dia 23 de novembre va sortir publicada la Gramàtica de 
la llengua catalana (GLC) de l’Institut d’Estudis Catalans, que 
consta de 1480 pàgines, que dóna continuïtat a la normativa 
gramatical que Pompeu Fabra va establir l’any 1918 i la fa una 
obra més completa i actualitzada. 
Segons Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica i de 
la Comissió de Gramàtica, la Gramàtica presenta la norma a 
partir de la descripció actualitzada del català i dels seus usos 
i varietats, i recull la pluralitat de tots els parlars i en subratlla 
els trets compartits. Presenta els fets gramaticals pertanyents 
a la llengua, els classifica, n’explica les propietats, en dóna 
els casos més generals i els exemplifica. El text explicita si 
una variant pertany a uns determinats parlars o registres, si 
el fet és més propi de la llengua oral o de l’escrita, si té més o 
menys tradició o és més o menys recent, o si presenta restric-
cions gramaticals, entre altres qüestions.
La redacció de la Gramàtica de la llengua catalana ha impli-
cat la conveniència de revisar i publicar una nova versió de 
l’Ortografia de la llengua catalana. Els canvis més significatius 
són els següents:
- Reducció de la llista de mots amb accent diacrític (de 150 
a 14). S’escriu accent diacrític únicament en catorze mots 
monosíl·labs: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/
mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, són/son, té/te, ús/us, vós/
vos. S’escriu sense accent diacrític els compostos i derivats, 
com adeu-siau, marededeu, rodamon o a contrapel.
- Mots prefixats i compostos amb el segon formant començat 
per r. És a dir, s’escriu rr quan el so [r] apareix entre vocals 
precedit d’un prefix o d’un radical: en els mots prefixats amb 
a- privatiu i cor- (arítmia esdevé arrítmia; coresponsable passa 
a ser corresponsable); en els mots eradicar (erradicar) i erum-
pent (errumpent); i en els compostos amb els radicals grecs 
raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)-, rodo-, -rràfia, -rrexi i –rrinc 
(per exemple, cefaloraquidi esdevé cefalorraquidi, i otorinola-
ringòleg, otorrinolaringòleg).
- Ús del guionet en alguns mots compostos prefixats. S’escriu 
un guionet entre el prefix i un sintagma (exdirectora general 
passa a ser ex-directora general); en els conjunts formats per 
un substantiu o un adjectiu precedits de l’adverbi no, s’escriu 
un guionet únicament en els casos lexicalitzats (art no figuratiu 
--> art no-figuratiu); s’escriuen aglutinats i sense guionet un 
sensepapers, a matadegolla i clocpiu, i aglutinats i amb guio-
net déu-n’hi-do i déu-n’hi-doret.

- Mots compostos amb el segon formant començat per s se-
guida de consonant i sense e epentètica*. En compostos i pre-
fixats cultes com arterioesclerosi, cardioespasme o electroes-
tàtic; però s’escriu microscòpic, termòstat, atmosfera...
- Accentuació de les formes baleàriques de la primera perso-
na del present d’indicatiu d’alguns verbs de la primera con-
jugació. Les dels verbs acabats en –enar i –esar amb tenen 
accent greu (è), com anomèn, esmèn, o remèn; les dels verbs 
acabats en –essar amb accent agut (é), com confés, exprés, o 
ingrés; i les dels verbs acabats en –osar i –ossar amb accent 
greu (ò), com dispòs, impòs, destròs.
- Supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats en –al, 
com fluidal, laical, helicoidal o trapezoidal.
- A banda d’aquests canvis, s’han incorporat entrades noves 
com aiatol·là, blog o cànnabis, i s’han modificat gràficament 
mots com nietzschià, que esdevé nietzscheà, o sèquia que 
passa a ser séquia. També s’han resolt alguns dubtes en rela-
ció amb antropònims i topònims (Dèbora, Raül, Rubèn; el Fi-
gueró, Montgrony, Binibèquer) i en relació amb alguns neolo-
gismes i manlleus freqüents de grafia vacil·lant que encara no 
recull el DIEC. És el cas de lèxic patrimonial com cotó-en-pèl 
o menysestimar; manlleus com fitnes, gòspel, gruyère, off the 
record; i compostos i derivats com antisistema, contrarellotge 
i sensesostre.

Novetats en la gramàtica
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Acudits
Els contes canvien
Això era la Caputxeta Vermella pel bosc i es troba al llop, el 
qual li pregunta:
 -On vas, xiqueta?
I ella respòn:
 -A vosté que coi li importa?!
I el llop asombrat:
 
 -Caram... com ha canviat el conte...

Ulls
Què li diu un ull a l’altre?
...
 
Estem separats per nassos...

Notícies fresques
 Hi havia una vegada un home tan beneit, tan beneit, que po-
sava el diari a la gelera per llegir les notícies fresques.

Líquid eròtic
Quin és el líquid més eròtic??
...
L’aigua calenta. Posa els ous durs i obri les cloïsses.

Granades
Un parell de guàrdia civils fan una redada i troben tres grana-
des.
-Què hem de fer?
-Doncs no ho sé!!!
-Però… i si n’explota una?
-Ah. aleshores direm que només n’hem trobat dues…

Lletra A
A l’escola, la professora pregunta:
-A veure Pere, dis-me una paraula que continga la lletra A.
-Rellotge!
-Rellotge? I on està la lletra A?!?!
-En les Agulles senyoreta...

No sap, si contesta
-Ei, que és pitjor? La ignorància o el desinterès?
-No ho sé, ni m’importa
La vida d’una pedra
Què li diu una pedra a l’altra?
...
 La vida és dura...

puajs...
Quan arriba el cambrer amb la sopa, el client veu que té el dit 
gros a dins el plat, i l’hi recrimina:
    - Cambrer, com és que te el dit dins la meva sopa?
El cambrer respon:
    - Es que el tinc inflamat, i el metge m’ha recomanat escal-
for.
EL client torna contestar:
    - I perque no se’l fica al cul?.
I per rematar la feina el cambrer diu:
 
-L’hi tenia abans d’agafar el seu plat, pero davant els clients 
fa mal efecte.

de rebot
Un borratxo es troba una nena pel carrer i el borratxo veu que 
la nena està plorant.
El borratxo li diu a la nena:
-Nena perquè plores?
I la nena li diu:
-La meva àvia ha caigut d’un 3r pis i ara està al cel.
I el borratxo li diu:
-Doncs quin rebot que ha fet la teva àvia!

Funcionaris...
 
Dos amics es troben pel carrer.
-Com va Miquel??
-Molt bé, tio! Em vaig presentar a unes oposicions i ara sóc 
funcionari!
-Quina passada! Així a les tardes no treballes, no?
-Què cony!! Això és als matins. A les tardes ja ni hi vaig!

Shakira...
-Mare, mare... a l’escola em diuen waka-waka... per què?
-Per què fill?? Porque esto es África...

quasiii...
 
Diu:
- Casi veig al teu pare!
- No t’entenc... el vas veure o no el vas veure?
- El teu pare no esta de maleter a una estació del nord?
- Si...
- No té el número 6?
- Si...
- Doncs jo vaig veure el número 5!
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