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Famílies! Benvingudes a aquest nou espai creat per compartir
amb vosaltres totes les experiències del nostre alumnat.

 
Avui donem la benvinguda a La finestra: un espai per

compartir, fer escola i mostrar tot allò que forma part de
l’Anselm Clavé, la nostra casa.

 
Volem donar el tret de sortida a la que serà, des d’ara, la revista

oficial de l’escola i que entre tots, petits i grans, hem creat.
 

I us preguntareu… I què s’hi veu per La finestra? 
 

S’hi veuen somnis, il·lusions i realitats. S’hi veu creixement,
valors i estima. S’hi veu feina, un gran equip i molta dedicació...

 
Amb aquest primer número, especial Sant Jordi, us volem
desitjar una molt bona diada de Sant Jordi. Esperem que

gaudiu dels dibuixos, poemes, relats i passatemps que els i les
nostres alumnes han preparat durant aquestes 

setmanes amb tant d’amor.
 

Una abraçada ben forta i, de nou… FELIÇ SANT JORDI!
 
 
 

L’equip humà de l’Escola Anselm Clavé
 

P R E S E N T A C I Ó



El drac, amb el seu alè fètid i verinós, matava i engolia els ramats i amenaçava la
vila. Els cavallers més valents van intentar donar-li mort, però el drac els vencia
amb facilitat.
Davant del terror que el drac imposava a la vila i a tota la comarca, el rei va
convocar tot el poble i van acordar donar a la bèstia un parell de bens cada dia,
cosa que va calmar el drac i va deixar tranquils els montblanquins. Acabats els
bens, li van donar bous i cavalls, i quan ja no disposaven de cap animal, van
decidir que, per sorteig entre els habitants de la vila, cada dia li lliurarien una
persona. La filla del rei era l’encarregada de fer el sorteig. Enmig de la plaça,
voltada de tot el poble, la mà innocent de la princesa va extreure el nom del
primer montblanquí destinat al sacrifici. Era el seu! Tothom va esclatar en plors,
però la princesa va sortir a complir la seva sort. Es va acomiadar dels seus pares,
de la gent de la cort i del poble, i se’n va anar cap al bosc, al cau del drac.
El bosc era bell i flairós, però la donzella no feia altra cosa que encomanar-se a
Déu, tenint per ben arribada la seva hora. Però de cop i volta, es va sobtar de
veure davant seu un jove cavaller, armat de cap a peus i cavalcant en un cavall
blanc com una tofa de neu.
La princesa va pregar al cavaller que no s’exposés per ella a una mort segura. Ell
li va dir que es deia Jordi i que venia d’altres terres per salvar-la. En aquell punt
es va presentar el drac. La lluita va ser llarga. La bèstia bramulava, treia foc pels
ulls, aixecava nuvolades de pols esbategant les ales, però el cavaller a la fi el va
ferir sota l’ala esquerra, a l’indret on tenia el cor.
Llavors el cavaller va demanar a la princesa el seu cenyidor. El va agafar i amb
aquella cinta va fermar el drac pel coll i va dir a la princesa:
–Preneu aquest lligam, el drac està vençut i us seguirà com un anyell.
Enmig de la plaça de Montblanc els esperava tot el poble. Amb un altre cop de
llança, sant Jordi va rematar el drac, que en morir es va fondre a terra. I davant
dels ulls admirats de tothom, allí on el drac s’havia fos, va néixer a l’acte un roser
de roses vermelles com la sang. Sant Jordi va recollir-ne la més bonica i la va
oferir a la princesa. I entre els crits de joia de tot el poble de Montblanc va sortir
per la porta de la muralla, que encara avui és coneguda pel nom de portal de
sant Jordi.

Llegenda de Sant Jordi publicada al Cavall Fort número 833/834, de l’abril del 1997.
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Andrea Gil i Chenyao Jiang
 

Un dia de primavera la reina
Neus va rebre una carta del
drac del poble. Deia que no
quedaven ovelles per menjar,
perquè se les havia menjat
totes. Llavors, van agafar una
capsa amb tots el noms del
poble, inclòs el del príncep i la
reina i van fer un sorteig. Al que
li toqués havia de sacrificar-se
pel poble. Li va tocar al príncep
Joan i va haver d’anar a la cova
del drac perquè se'l mengés.

En el moment del sacrifici
va arribar Santa Jordina. La
millor guerrera de tots els
temps! Va agafar la seva
espasa i va matar al drac,
del drac va sortir una
preciosa rosa vermella, va
agafar la rosa i se la va donar
al príncep i van estar junts
per sempre.

 

5 È  D E  P R I M À R I A

La finestra  17

Paula Marín, Jose Navarro,
Sandra Perales i Iker Sánchez

 

La finestra  21



Andrea Gil i Chenyao Jiang
 

Vet aquí una vegada un poble que
es deia Clinubi. Un dia un drac va
agafar a un noi i el va ficar a una
cova molt alta que feia 5 metres i
90 centímetres. El van tancar amb
una clau i el drac se la va
empassar. Al cap de dos dies la
seva germana Jordina va
denunciar la seva desaparició. La
gent del poble el va començar a
buscar per tot el bosc i no el
trobaven. La seva germana Jordina
també el buscava quan de cop va
veure un drac en una cova
dormint. 

Després d'un dia la germana es va posar una armadura i va
agafar un escut i una espasa. Quan va sortir de casa va anar
corrent al bosc. Va anar a la cova del drac, on estava menjant
gallines i el noi cridava molt fort. El drac es volia menjar al noi,
però va aparèixer la seva germana que es deia Jordina. Li va
tallar un peu al drac. El drac es va enfadar i li va donar amb la
cua en el cos i es va caure a terra. La Jordina ja estava farta del
drac i li va clavar l'espasa a tota la panxa. Quan li va clavar
l'espasa va sortir la clau de la cova. Va agafar la clau i li va obrir la
porta al seu germà Adrià. Quan la Jordina va veure al seu germà
Adrià li va fer una forta abraçada i la Jordina li va regalar la rosa
que va agafar quan va morir el drac. El seu germà li va donar les
gràcies, també li va fer una abraçada ben forta i van marxar a
casa seva.
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Un dia, estava caminant pel bosc i, de sobte, vaig veure una preciosa flor que em
va recordar molt a ell.
És idèntica, és groga com els seus llargs i rinxolats cabells, per no parlar dels seus
ulls blaus i profunds com l'oceà...
Va haver-hi un dia, a Sant Jordi, que vaig voler regalar-li una rosa, però les coses
se'm van complicar una mica. Quan vaig anar a la floristeria, em van dir que se li
havien acabat totes les roses i que les que havien demanat no arribarien a
temps. Jo em vaig decebre molt, perquè volia una rosa.
Vaig fer tot el possible per regalar-li alguna cosa el dia de Sant Jordi, però no
volia que fos un llibre, perquè sé que no li agrada llegir. Així que vaig decidir
seguir buscant.
Durant tot el dia de Sant Jordi, vaig estar buscant i buscant per totes les
floristeries del poble.
Al final, vaig trobar una flor blanca molt bonica i vaig pensar que era la indicada
però...
Al dia següent quan li vaig donar, es va posar a esternudar i li van començar a
picar els braços. Va veure que estava molt nerviosa.
Em va dir:
- Tranquil·la, sé que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta flor, així que
admiro el teu esforç i, encara que no ho creguis, a mi també m'agrades i em
sembles molt guapa.
En aquell moment, el cor em va començar a bategar més ràpid que mai.
Després, em va fer un petó i va marxar cap a casa seva. Jo també vaig marxar cap
a casa perquè ja era tard. Estava més feliç que mai!
Vam estar durant uns mesos sortint, fent coses junts, passant estones...

Andrea Gil i Chenyao Jiang
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Un miracle de
Sant Jordi

 



 

De nou, tornàvem a estar a la diada de Sant Jordi i, aquest any, li vaig regalar la
flor que vaig trobar al bosc el dia abans de començar a sortir. Ell també em va fer
un regal. Em va regalar un llibre que em feia molta il·lusió ja feia un temps.
Passats uns mesos ell va marxar a estudiar fora de Catalunya, als Estats Units, i
ens vam haver de separar.
Durant un temps, vaig estar tan trista que semblava un arbre ploraner. La meva
família i els meus amics m'intentaven animar però era impossible.
De nou, tornem a estar a Sant Jordi. Jo pensava en què enviar-li com a regal i
sorprendre'l.
Però la sorpresa me la vaig emportar jo en veure que, aquell mateix matí, es va
presentar a la porta de casa meva amb un enorme ram de flors.Vam passar tot el
dia junts. Aquella mateixa tarda vaig pensar que marxaria a casa, però em va
tornar a sorprendre. De pressa i corrents, em va dir que preparés les maletes per
marxar un cap de setmana al seu apartament, als Estats Units, concretament a
Nova York. A l'endemà d'arribar, em va portar al cap d'amunt de l'Estàtua de la
Llibertat. Mentre veiem les vistes de Nova York des d’allà, ell es va posar darrere
meu, em va tocar l'espatlla i quan em vaig girar, es va agenollar davant meu, es va
treure una petita caixa vermella de la butxaca i, mentre em deia que si em volia
casar amb ell, l'obria i es començava a veure un preciós anell de plata amb una
pedra preciosa. Jo li vaig dir que sí, però que ens casessim una mica més
endavant. Passat un any, més o menys, ens trobem caminant el meu pare i jo cap
a l'altar, mentre veig al meu futur marit plorant d'alegria.
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