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Torrat a Nimes  
(Gil Capellà Casanovas, 4t d’ESO) 

Obro els ulls, un mal de cap espantós no em permet pensar amb claredat. No               
sé on sóc, veig una dona que m’intenta despertar. Somriu. 

—On sóc?—pregunto. 
Llavors la dona expressa sorpresa, però més estranyat em quedo jo veient            

que em respon en francès. 
No entenc res. La dona, que pot entendre el català, em condueix cap a una               

cafeteria.  
Mentrestant m'adono que no tinc el telèfon mòbil.  
Espantat, per fi arribem a la cafeteria i m’adono que estic a Nimes! 
—Ja som a la cafeteria —diu ella. 
Em convida a un bon esmorzar i llavors és quan començo a recordar què ha               

passat aquesta matinada. Deu fer una mitjana d’una desena d’hores que havia            
quedat amb uns amics per sopar en un restaurant de Barcelona; únicament recordo             
això, així que no tinc ni idea de com és que sóc aquí.  

Comento això a la dona i sembla que li agrada la història, no deixa de               
riure-se'n.  

—Intentaré ajudar-te —em diu més seriosament. 
Seguidament em comenta que a prop d’aquesta cafeteria hi ha una estació            

de d’autobusos i que n’hi ha un que surt en direcció a Barcelona al cap de mitja                 
hora.  

M'acomiado d’aquella admirable dona i vaig corrents cap a l’estació. 
De camí a l’estació, m’aturo a gitar un parell de vegades.  
Són les 13.21 h i ja sóc a l’estació; falten uns deu minuts per haver de pujar a                  

l’autobús i vaig a comprar el bitllet. M’apropo al taquiller i em comunica el preu del                
bitllet; no tinc prou diners; em falten cinc euros.  

En aquell moment se m’apropa una dona amb una aparença un xic familiar. 
—Ets un bleda! —em crida. 
—Qui ets tu?—pregunto sorprès. 
—Com que qui sóc?, la teva esposa!, ens hem casat aquesta mateixa            

matinada i…—replica. 
—Espera!, com?, com que estem casats?, si no sé ni com et dius! 
—Veig que estàs ben confús. Jo sóc la Marthe, i fa unes hores que ens hem                

casat a Montpeller, on l’únic convidat de la boda era la cabra del mossèn. Ha estat                
fantàstic… Ja és l’hora, hem d’entrar al bus —diu. 

La Marthe em paga el bitllet i procedim a entrar a l’autocar que va cap a                
Barcelona.  

Durant el trajecte em passa una cosa que mai no m’hauria ni imaginat:             
m’acabo enamorant de la Marthe.  
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El meu jo borratxo escull bé. Un cop a Barcelona decidim formar una família i               
estic convençut que serem feliços per sempre.  

 
UNA DONA REVOLUCIONÀRIA 

(Aina Fuentes Martín, 4t d’ESO) 
Anys enrere era impensable l'opció de viure en un món en igualtat de             

condicions. Molts dubtaven sobre la possibilitat que les revoltes donessin els seus            
fruits i finalment aconseguíssim els propòsits que tot el poble francès anhelàvem.  

Nosaltres, que érem gent humil i de família molt nombrosa, amb l’escassetat            
del moment, érem els més afectats a causa de les guerres; a casa hi havia sis                
boques per alimentar: el meu pare, la meva mare, jo i les meves tres germanes. 

Cada matí, em llevava acompanyada del primer raig de llum que travessava            
el finestral de la meva cambra. Després de vestir-me, anava al rebost a mirar si               
encara hi quedaven queviures per a la família; com era d’esperar, era buida i, per               
tant, agafava el sarró i emprenia viatge cap a la plaça del poble.  

El nostre poble es trobava als afores de França; era un lloc petit, d’uns 100               
habitants, envoltat per muntanyes i camps plens de vegetació que el feien un lloc              
idíl·lic. La plaça del poble era el lloc més concorregut de tot el municipi, cada matí                
s’hi feia el mercat, on els tractants i artesans comercialitzaven tota mena d’aliments i              
mercaderies. Jo anava a xafardejar a la plaça del poble, i aquell dia, en arribar vaig                
sentir un mercader parlant de l'esclat de la guerra a la capital francesa, París, que               
era en mans dels liberals. A més, el Sr. Lemarie, el carter del poble, va comentar                
que les tropes franceses, manades pel rei Lluís XIV, estaven a punt d’arribar a              
Montalban per reclutar homes amb la finalitat de combatre a la guerra i per              
empresonar totes les persones amb idees de caràcter liberal. En sentir aquelles            
paraules, un calfred em va recórrer l’espinada; semblava inevitable l’arribada de les            
tropes franceses al nostre poble.  

Jo i la meva família teníem una petita biblioteca on exposàvem textos propis i              
també obres d’autors liberals, com Germaine de Staël i Alexis de Tocqueville. De             
camí cap a casa, només podia pensar en els soldats del rei travessant els camps de                
la família a la recerca de liberals als quals tallar-los el cap. A mesura que               
m’aproximava a la meva llar, podia sentir els galops dels cavalls cada vegada més              
forts. En arribar a casa ja va ser massa tard: aquells soldats s’emportaven el meu               
pare cap al calabós.  

La guerra avançava i, com era d’esperar, la gent del poble patia per les morts               
dels seus familiars, però sobretot tenien fam; molts morien malferits i d’altres, de             
malalties i desnutricions. La revolta cada vegada aconseguia més força i més            
liberals s’unien a la causa.  

Al cap d’un temps de la detenció, el meu pare va arribar a casa, ferit, tenia                
cops per tota l’esquena i pel rostre.  
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Arran d’aquesta situació, vaig decidir marxar cap a París, per a defensar la             
pàtria i els meus ideals. Un cop vaig arribar a París, Marie Gouze, més coneguda               
com a Olympe de Gouges, i altres dones intel·lectuals m’esperaven al carrer rue de              
Vaugirard.  

En aquell carreró hi havia un saló femení (en aquell lloc les dones podíem              
parlar de mil coses, tant científiques com socials, sense preocupar-nos per la            
censura del rei); les paraules es transformaven en minuts i els minuts en hores;              
semblava que allà la guerra no hi hagués arribat. Ens vam reunir durant una              
setmana per planejar una manifestació feminista. Entre les paraules i nous           
coneixements que vaig aprendre d’aquelles ments privilegiades, el terme feminisme          
va ser una paraula que em va agradar molt, ja que les feministes són aquelles               
dones empoderades que busquem la igualtat entre gèneres. De fet, jo era feminista             
sense saber que hi havia una paraula per referir-se a aquell pensament.  

La manifestació ja estava planejada, els carrers per on volíem passar, etc.            
Les dones de totes les classes socials vam prendre els carrers de la capital francesa               
amb la finalitat de fer alçar la nostra veu amb orgull, per reivindicar els nostres ideals                
i defensar el poble francès. Tot semblava anar bé, fins que d’entre les runes van               
aparèixer uns soldats armats, manats pel rei, amb la finalitat d'arrestar o bé de matar               
totes les manifestants.  

En un d’aquells trets, vaig veure com s'aproximava la bala i impactava el meu              
pit; notava com un rajolí de la sang més pura queia amb delicadesa pel meu cos. A                 
poc a poc, vaig notar com els ulls se'm tancaven i finalment vaig caure a terra en un                  
cop sec. L'últim que recordo són els crits i la cara de por de les meves companyes                 
mentre els perseguia un fusell dels soldats. 

 

 

(Unai Autonell Mendoza, 4t d’ESO) 
Recordeu aquell 8 d’octubre de 1994?, sí, el que ens va portar tants mals de cap                

als meus amics i amigues? Dic amics i amigues, perquè després que passés tot allò, ens                
vam fer amics.  

Avui és dia 8 d’octubre de 1999; han passat justament cinc anys des que van               
ocórrer aquella sèrie de successos tan estranys al poble de Pharestone Win. De tot això ja                
fa un temps, ara ha vingut a viure força gent nova al poble, i d’altres també n’han marxat;                  
ara som uns 468 habitants, val a dir que som seixanta-sis habitants més que l’última               
vegada; ara mateix som el segon poble més petit de Pràles, el primer té 387 habitants,                
s’anomena Trelyco i està a uns 2 km i mig de Phareston Win; això podem dir que és                  
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informació irrellevant, ja que aquest altre poble de la comarca no intervé pas en aquesta               
història.  

Avui ens reunirem els meus amics i jo, ja que fa tres mesos que no veig en Mike, la                   
Charlotte, en Brandon i la Jess. Fa poc, els vaig explicar una cosa estranya que m’havia                
ocorregut i que ara us explico: com faig habitualment, vaig anar a comprar per poder               
acabar de passar la setmana, i en caminar per davant d’aquella casa que cinc anys               
endarrere em va deixar un parell de nits sense dormir, vaig notar una sensació estranya,               
em vaig marejar. Què em passava? A què era degut?, quan passo per allà mai no em                 
succeeix res, però aquella ubicació no m’evocava bons records, així que vaig intentar             
passar-hi una mica ràpid, però com més intentava accelerar el pas, pitjor em sentia, i més                
em pesaven els peus, cosa que em feu que que no pogués córrer gens. A part, en passar                  
per davant de la casa, em vaig notar vigilat i quan finalment vaig haver acabat de passar                 
per davant de l’edifici, em vaig trobar bé, vaig poder accelerar el pas un altre cop, i                 
aleshores ja no em trobava malament. En tornar de la botiga vaig esquivar la casa,               
passant per un altre carrer, per no tornar a patir aquella mala experiència.  

Després d’haver explicat aquesta experiències als meus amics, els vaig convidar a            
venir a Pharestone Win, al meu poble, ja que ells vivien a Trelyco, el poble veí. Sense                 
pensar-s’ho, van dir que sí, i vam quedar. Volíem entrar a la casa.  

Quan va arribar l’hora, ens vam trobar tots cinc al carrer; teníem l’edifici davant dels               
nostres ulls. Ens vam començar a posar tensos, ja que teníem la porta d’aquella casa a                
menys de vint metres. Aleshores ens vam començar a apropar lentament cap a la porta               
fins que vam trepitjar la primera fusta del terra. La porta, que anteriorment estava tancada               
amb uns llistons de fusta per dins, ja no els tenia. Quan vaig posar la mà a sobre d’aquell                   
pom, ple de pols, i que fins i tot tenia una teranyina, em vaig adonar que ja no podríem                   
tornar endarrere.  

Vaig fer-hi mitja volta i en Brandon i la Charlotte em van dir que marxéssim tots                
d’aquell lloc, immediatament. En Mike, la Jess i jo els vam demanar què els havia passat i                 
per què deien aquelles coses. Ells dos, amb una cara horroritzada, ens van dir que havien                
vist el cap d’una persona a través de la finestra trencada, i seguidament tots vam sentir el                 
crit d’una nena que provenia de la part més alta, és a dir, del tercer pis. Nosaltres vam                  
intentar calmar-los, tot i que el crit ens havia deixat trasbalsats, i vam intentar explicar-los               
que no passava res. Mentrestant, la foscor de la nit s’estava apoderant de tot el poble de                 
Pharestone Win.  

Finalment vam decidir marxar, però una estranya força ens va empènyer cap a             
l’interior de la casa. En un tancar i obrir d'ulls, estàvem tots cinc enmig del grandiós                
menjador. La porta es va tancar darrere nostre; cada un de nosaltres la va intentar obrir,                
però com més força fèiem, més tancada estava. Algú no ens volia deixar sortir… Qui era?                
Què volia? Ens volia fer mal? Aleshores vam preguntar que què volia, que qui era i si ens                  
volia fer mal. I tot això va tenir la mateixa resposta: un silenci esgarrifós.  

De sobte, el rellotge que hi havia penjat a la paret va marcar les 3:33 h de la                  
matinada. Tots alhora vam mirar la paret que hi havia al final del passadís, vam sentir el                 
grinyol d’una porta vella obrint-se. La cosa que hi havia allà dins ens volia fer mirar cap a                  
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la paret del final del passadís; jo vaig ser el primer a veure el quadre que hi havia al fons,                    
s’hi podien veure dues persones dibuixades. Vaig omplir-me de valor i vaig dir als meus               
companys que es quedessin quiets on eren. Vaig anar jo sol cap al quadre. Mentre estava                
caminant per aquell etern passadís il·luminat amb la llum de la meva llanterna, una de les                
portes es va tornar a obrir, vaig fer com si no hagués vist ni sentit res; estava a punt                   
d’arribar al quadre, mirant-lo des de lluny, em va semblar que s’hi podia distingir la cara de                 
les dues persones. En arribar, vaig fer un crit als meus companys demanant-los que              
marxessin de la casa i que em deixessin sol. Els meus companys van dir-me si estava                
boig, i jo els vaig insistir, si us plau, que em fessin cas. I sense dir res, van marxar.  

Mentre ells s’acostaven a la porta, vaig veure dues ombres blanques que els             
acompanyaven. Quan els meus amics van ser fora de la casa, les dues persones se               
m’anaven acostant a poc a poc… Vaig poder veure que eren les dues mateixes persones               
que hi havia al quadre; només va caldre que m’hi fixés bé per adonar-me de com eren les                  
seves cares; vaig agafar aire i només vaig poder dir unes paraules abans que arribessin               
on era:  

—Avis, sou vosaltres?, sóc l’Iu. 
En aquell moment, em vaig adonar que eren els meus avis que havien mort feia               

bastant de temps. Els meus ulls es van omplir de llàgrimes, i l’única cosa que tenia ganes                 
de fer era de poder parlar amb ells, però malauradament, vaig haver de marxar cap a                
casa, ja que era molt tard, i si arribava a aquelles hores, la mare s’enfadaria.  

  Vaig prometre guardar el secret, i no vaig dir a ningú que havia vist els meus avis.  
 En arribar a casa, em vaig posar a pensar en tots els cops, els crits, els sorolls i                  
les coses que vam veure i em vaig preguntar si havien estat els meus avis que havien                 
intentat retrobar-se amb mi, o si hi havia algú més? 

 
EL VESTIT 

(Jan Bach Guiteras, 4t d’ESO) 
Va sonar el despertador, eren les 8 del matí i havia d’anar a l'oficina a               

treballar. Com sempre, em vaig dutxar i per esmorzar, em vaig menjar la meva              
torrada amb melmelada de Sandridge, un petit poble del sud d'Anglaterra. I corrents             
me'n vaig anar a l’oficina perquè tenia molta feina.  

Ah, per cert, em dic Jake Bristol, tinc vint-i-set anys, visc a Londres i sóc un                
dels millors dissenyadors de roba de la ciutat.  

En arribar al despatx, el primer que vaig fer va ser obrir el correu; m’hi vaig                
trobar l’encàrrec que faria que la meva carrera com a dissenyador s'enlairés per tot              
el món: em donaven l’oportunitat de dissenyar el vestit de casament a la princesa              
Meghan Markle! Em vaig entusiasmar!, fins que...  

 
Com de costum, va sonar el despertador a les 7 del matí; havia d’aixecar-me              

per posar-me a treballar. Com sempre, vaig fer el mandra 20 minuts, em vaig dutxar               
amb 40 i per esmorzar, vaig menjar un croissant acabat de fer, del forn de sota                
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casa, amb un got de llet; i en acabar, amb tota la tranquil·litat del món, em vaig                 
posar a treballar.  

Ah, per cert, em dic Emily Wembley, tinc vint-i-sis anys, visc a Londres i sóc               
una de les millors dissenyadores de la ciutat.  

Com sempre que em poso a treballar, el primer que vaig fer va ser mirar el                
correu. Aquell dia vaig descobrir l'encàrrec que faria que la meva carrera com             
dissenyadora s'enlairés per tot el món: m’oferien dissenyar el vestit de boda a la              
princesa Meghan Markle! Estava contentíssima, fins que… 

 
—Que he de treballar amb una altra dissenyadora?, de debò? A mi mai no              

m’havia agradat treballar en grup o en parella, perquè jo sóc una persona amb molta               
energia i al final ho acabo fent tot jo. 

 
—Que he de treballar amb un altre dissenyador?, no fotis! A mi mai no m’ha               

agradat treballar en grup o amb algú altre; sóc una persona que s’agafa la majoria               
de coses amb tota la calma de món i al final la gent s'enfada amb mi… 

 
Finalment vaig decidir enviar un correu a l’Emily per quedar i veure com             

desenvoluparíem el projecte.  
Ens vam conèixer i al principi va costar decidir com treballaríem, perquè tot             

ho vèiem d’una manera diferent: si ella volia un vestit extravagant, jo el volia senzill;               
si ella volia anar més tranquil·lament, jo pretenia anar més ràpidament. En fi, que              
vam decidir quedar l'endemà, a la meva oficina, i començar a pensar com seria el               
disseny. 
 

En entrar a l’oficina d’en Jake, vaig quedar meravellada. Tenia les coses            
perfectament ordenades; no s’assemblava gens al meu lloc de treball. En començar            
a treballar, vam tenir petites dificultats, però vam decidir anar apuntant totes les             
idees que ens venien al cap: patrons, teles, acabats... fins que va sortir el vestit:               
extravagant, però alhora senzill, amb un toc de cada dissenyador i perfecte per a un               
casament històric. 
 

Al principi, quan vaig veure que havia de treballar amb una altra persona, no              
em va fer gens de gràcia. Però després de veure com ens havia quedat el disseny                
del vestit a mi i l’Emily, vaig canviar totalment d’opinió. Vam connectar molt entre              
nosaltres i ens va sortir un dels millor vestits de noces de la història!  

Però el millor dia, sens dubte, va ser quan la princesa va emprovar-se’l, li              
quedava espectacular!  

Al cap de dues setmanes els prínceps es van casar, i el vestit va ser el gran                 
protagonista.  

En menys de tres dies, ja ens havien trucat tres televisions i dues ràdios de               
les més importants del país per entrevistar-nos!  
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Tot va ser un gran boom, i tant jo com l’Emily vam rebre tota mena de                
propostes de diferents marques famosíssimes per treballar amb ells. Però un dia            
que vam quedar per parlar què volia fer cada un, i per primer cop en tot el temps                  
durant el qual havíem estat junts, vam estar d’acord en una cosa: volíem seguir              
treballant plegats. L’Emily va acceptar encantada la meva petició de crear la nostra             
marca, i ara, mig any després, estem presentant la nostra primera col·lecció a la              
Fashion Week 2020 de Madrid.  

 

EXILIAT A FRANÇA 
(Júlia Calvet Vilarrassa, 4t d’ESO) 

Estimada Núria, 
Ja fa una setmana que sóc fora de casa; els dies passen lentament i enyoro               

la teva presència. Aprofito per escriure’t, ara que estic en un lloc segur, per              
explicar-te com ha sigut la meva travessia.  

Érem vint els que fugíem des de Valls; tot va ser molt complicat, ja que la                
policia ens perseguia, i vam haver de córrer sense saber el nostre destí. L’inici del               
trajecte va ser el més complicat, perquè no vam poder accedir a cap mitjà de               
transport públic, vam començar a caminar i a caminar, però les coses només feien              
que empitjorar.  

A l’altura de Girona, uns guàrdies civils van sortir de darrere d’un cotxe, com              
es notava que els nacionalistes havien posat les seves batudes estratègicament;           
ens van escorcollar com si fóssim delinqüents, i finalment van afusellar tres            
companys que portaven símbols comunistes i quatre més van quedar empresonats.           
Van ser unes imatges traumàtiques i dures, ja que els van disparar al cap sense cap                
mostra de pietat, i vam haver de deixar enrere els altres companys. Mai no oblidaré               
aquelles cares de patiment i tristesa. 

Per sort, la resta de companys i jo vam poder fugir mentre els guàrdies              
estaven despistats; posteriorment, vam veure passar un camió d’un pagès que es            
dirigia cap a Perpinyà i vam córrer fins a poder pujar-hi. Com era d’esperar, el pagès                
ens va fer pagar el trajecte i el preu va ser molt elevat, però finalment estàvem a                 
França i per bona fortuna, el viatge va ser més tranquil, ja que anàvem per camins                
menys terrosos.  

L'arribada a França va ser molt alliberadora; saber que estàs en un lloc segur              
et comença a fer veure les coses sense nerviosisme i intranquil·litat.  

Ara és quan, estimadíssima Núria, després d’haver passat aquesta situació          
tan difícil, puc pensar amb tu i imaginar-me el nostre desitjat futur, aquí a França.  

T’estima, 
Pol Mercader Lluc 

 
 

7 



IE CASTELLTERÇOL_________________________________________________ Sant Jordi 2020 

LA TARDA FONDA 

(Emran Miah, 4t d’ESO) 
Una tarda qualsevol vaig quedar amb els meus amics al parc on quedem             

normalment a les tardes en acabar l'institut. Aquell dia només érem el Martí, la Laia i                
la Berta i jo, l’Emran. En un moment donant de la tarda, el Martí va dir d’anar a                  
caminar o fer alguna cosa diferent. Tots hi vam estar d’acord.  

Vam començar a caminar des del Bosquet cap a la Creueta. Vam anar tirant              
cap a dalt del turó per veure tot el poble. Un cop a dalt del turó, vam poder-lo                  
contemplar en la seva esplendor: vam poder-ne veure tots els racons, les nostres             
cases, etc. Tots quatre estàvem sols, apartats de la gent, sense res més que              
nosaltres. 

Vam estar-nos-hi tota la tarda, mirant el poble, parlant sobre qualsevol tema i             
rient molt; quan va començar a fosquejar, vam tornar a baixar per anar cadascú              
casa seva; va ser una tarda molt més distreta que si ens haguessin quedat al parc.                
Aquell dia vaig veure que no necessito res per divertir-me, perquè tinc aquests             
amics tan increïbles. 

Durant la baixada, però, la Laia va desaparèixer, i aleshores vam sentir que             
ens estava cridant, però no la vèiem. Així que vam tornar enrere uns metres i en                
aquell moment el Martí va ser empassat pel terra. Després, la Berta i jo vam enfocar                
amb la llum del mòbil i vam veure la Laia i el Martí en un forat.  

Quan pensàvem en aquella tarda tan profunda que havíem passat, quasi           
perdem la Laia i el Martí; per sort, la trampa on havien caigut no era gaire fonda i els                   
vam poder ajudar a sortir-ne.  

 

POEMA 
(Eloi Sagués Rovira, 4t d’ESO) 

Em desperto amb olor de mel als llavis,  
dormint en un suau llit de cotó;  
m’esforço d’obrir els meus ulls a pleret,  
per tal de veure’t,  
però recordo que tot ha sigut una utopia. 
 
Quan donaria per passar un vespre al teu costat,  
i poder gaudir d’un pa i xocolata i ensems menjar-te, 
i fer-ho repetidament, fins que no poguéssim més  
i que n’estiguéssim tips. 
 
Un altre dilluns prometent-me perdre la por i fer el pas. 
Per sort o per pena, d’il·lusió no me’n faltarà mai. 
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LLUITANT PER L’EDUCACIÓ DE LES DONES AL SEGLE XIX 
(Laia Plans Riera, 4t d’ESO) 

Al llarg de la meva vida m’he sentit molt sola en un món totalment patriarcal;               
ser la primera dona universitària i estudiant de medicina va ser dur, però poder              
arribar a ser doctora en aquests temps ha estat una gran satisfacció. 

Des de l’adolescència, els meus interessos respecte als de les meves           
amigues eren totalment diferents: elles ambicionaven tenir marit i fills, una casa on             
veure's realitzades com a dones i complir el que la societat esperava d’elles; en              
canvi, jo tenia unes inquietuds per obtenir coneixements que eren totalment oposats;            
també volia arribar a ser igual de reconeguda que els homes del meu voltant, per               
tenir les mateixes oportunitats i poder obtenir el mateix prestigi professional. 

L’origen de les meves ambicions i inquietuds pot relacionar-se amb la meva            
figura paterna, el meu pare, que des de ben petita em va transmetre la importància               
de l’educació i la cultura per aconseguir tenir èxit a la vida. La meva mare pensava                
de manera molt diferent i aquesta ideologia tradicional va causar molts conflictes i             
un posterior allunyament entre nosaltres. Ella desitjava tenir una filla convencional i            
per aquest motiu va decidir implicar-me en una educació destinada a tenir una vida              
d’hipocresia i incredulitat. 

Vaig perdre la decisió d’estudiar medicina quan era molt jove, traumatitzada           
per la primerenca mort del meu germà a causa de salmonel·la. En aquell moment,              
vaig saber que volia destinar la resta de la meva vida a salvar vides i a curar la                  
població, independentment de la seva raça, de la seva classe social o de les seves               
creences religioses; mai no havia cregut en la discriminació de les persones per             
aspectes tan insignificants com aquests, i jo trobava molt més vergonyós ser un             
inculte en aquesta societat que no pas un gitano. 

Durant tots els meus els anys d’experiència i trajectòria professional, he après            
com les dones poden ser igual d’eficaces que els homes en el món laboral; fins i tot                 
puc afirmar que en el camp de la medicina, nosaltres podem tenir un millor              
rendiment pel fet que som més reflexives, empàtiques i tenim més facilitat per             
gestionar les emocions. 

Reflexionant sobre la meva trajectòria, puc afirmar amb gran orgull que sento            
que he tingut una vida laboral exitosa. La discriminació, el patiment i l’esforç que he               
patit han valgut la pena, ja que m’han transformat en una persona més forta,              
independent i exitosa. Recentment, he rebut el premi Lasker per la meva trajectòria             
professional, això m’ha demostrat que, independentment del teu gènere, pots tenir           
èxit a la vida i que és necessari incentivar l’educació de les dones a la nostra                
societat. 
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LA NENA DE LA CASA ABANDONADA 

(Marc Fernàndez Ginés, 4t d’ESO) 
Una vegada hi havia quatre amics: l'Unai, en Roger, en Gil i en Marc, que               

estaven d'allò més avorrits. Eren a casa d'en Marc, pensant com podien            
entretenir-se quan, de sobte, al jardí, van sentir un soroll. Tots es van girar alhora i                
l'Unai va dir:  

—I si anem a veure la casa abandonada que hi ha al costat del jardí?  
No van dubtar ni un segon i, emocionats per l'aventura que tenien al davant,              

van agafar llanternes i guants, i van anar a explorar. Amb una escala, es van enfilar                
al mur de pedra que comunicava les dues cases a través dels jardins, i quan van ser                 
a l'altra banda, van començar a sentir més sorolls.... 

La porta d'entrada de la casa abandonada estava tancada. Tots els amics            
van fer força per empènyer-la, però no podien obrir-la. De cop, davant els ulls              
astorats dels nois, la porta es va obrir sola; van quedar bocabadats. Però per sort, a                
tots els fascinaven els misteris i els fenòmens paranormals. A més a més, tots ells               
abans havien tingut experiències amb fantasmes o ens, i no els feia por cap cosa;               
això sí, de respecte, els en feia molt! En entrar per la porta, hi havia un garatge i                  
unes escales de caragol que pujaven fins a la tercera planta. Es van disposar a               
gravar amb el mòbil allò que els pogués semblar estrany. En pujar el primer graó,               
van notar un aire fred que els va recórrer tot el cos i, amb la pell de gallina, van fer                    
un esforç per no sortir corrents, i van pujar fins al primer pis, en el qual hi havia un                   
piano gegant molt antic. En Marc, per fer la gracieta, va començar a tocar-lo i a                
cantar, i de cop i sobte, van sentir darrere seu una veu; semblava de noia. En Marc,                 
que no s'havia adonat de la veu, continuava tocant el piano i fent la cabra. Llavors,                
en Roger va agafar-li la mà i li va dir:  

—Para de tocar el piano, si us plau! —Que no la sents?  
En Marc va abaixar la tapa del piano, i tot just quan es tancava, es va sentir el                  

so d'una tecla. L'Unai, enfadat, va tornar a dir-li que parés de fer el burro, que no                 
feia gràcia, i en Marc es va quedar pàl·lid mirant-lo.  

—Ara no he fet res!, us ho juro! —va dir, espantat.  
D'alguna manera, la tecla havia sonat sola! I d’una manera sobtada, es va             

tancar la porta amb un cop molt fort, tots es van posar a cridar com a bojos, van                  
baixar corrents per l'escala, en Gil es va entortolligar amb els peus i va caure               
rodolant; entre tots el van ajudar a aixecar-se, però a la porta principal van veure               
una figura com d'una noia, amb un vestit blanc i el cabell negre que els mirava                
fixament... 
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PER QUÈ A MI? 
(Octavi Creus Rovira, 3r d’ESO) 

Suposo que ja està, que tot ha acabat. Acabo de despertar-me, són les deu              
del matí. Avui és la primera nit que dormo tranquil i sense por des de fa mesos. És                  
el desè dia que visc en aquest campament de refugiats, i ahir, per fi, em van                
confirmar que podria quedar-m’hi  un altre mes. 

Malgrat aquesta satisfacció, no aguanto més. Tothom em pregunta d’on vinc,           
que faig aquí sol... Mai no he respost, no em ve de gust recordar aquells moments                
de  tristesa en què ho vaig passar tan malament. 

Tot va començar quan tenia deu anys. Anava cada dia a l’escola, com             
qualsevol altre nen. Era un bon estudiant. Volia arribar a ser enginyer; ja que,              
m’agradava molt la mecànica. 

Fa quatre anys que no hi estudio; tot i que, intentaré tornar-hi algun dia, no                
penso en el futur, no m’interessa; ara visc el present i només penso a poder               
sobreviure. Tampoc no em preocupo pel meu aspecte físic, ni pel que diran. Només              
desitjo seguir endavant amb el que és bàsic.  

En deixar casa meva, vaig omplir una maleta amb tota mena d’utensilis i me              
la vaig emportar. Durant el trajecte, he deixat molts objectes enrere; ja que, he vist               
que no els  necessitaré per viure. 

Recordo quan va esclatar la primera bomba, era a l’escola. En arribar a casa,              
em vaig trobar els meus pares que m’esperaven. Vaig veure que la situació era              
crítica. Van explicar-me acuradament tot el que estava passant; em van insinuar que             
probablement hauríem de marxar de Síria, el meu país. 

—I, a on anirem? —els vaig preguntar disgustat. 
—Anirem a un lloc segur i, quan tot s’acabi, tornarem —em van dir amoïnats.              

En aquell moment, estava segur que algun dia tornaríem a gaudir de la mateixa vida               
d’abans; però ara sé que no tornarà mai; al meu país no em queda res, ho he perdut                  
tot. 

Vam fer les maletes i vàrem marxar en direcció est; no em vaig poder              
acomiadar de ningú. Quan vam arribar a la frontera de Turquia amb Grècia, feia un               
any que havíem sortit de casa. Desgraciadament, la meva mare no va sobreviure             
per culpa d’una malaltia a la sang. Vam creuar el mar Mediterrani fins a arribar a                
Grècia, el nostre destí. 

Durant tres anys, el meu pare i jo vam passar per molts camps de refugiats.               
Finalment, el pare va morir i vaig quedar orfe, sol, perdut al bell mig del món. Per                 
fortuna, una ONG em va portar a un campament italià, adaptat per a nois i noies                
que es trobaven en aquesta  situació.  

Actualment passo els meus dies en el Campament 204 d’Itàlia. 
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RECORDS D’UNA MORT 
(Brittany Machicela Maldonado, 3r d’ESO) 

Mentre romania estirada, la pluja abraçava el meu cos fred, quasi sense vida,             
i l’únic que podia fer era cridar; encara que no podia emetre cap soroll, ho intentava,                
cridava i cridava, fins que no vaig poder més i, vaig tancar els ulls, esperant que tot                 
s’acabés. Mentre els tancava, vaig poder percebre una llum que s’apropava, no era             
gaire corrent, era preciosa. 

Però; com vas arribar en aquesta situació? Us estareu demanant; doncs bé,            
jo em deia Nikki, i vaig néixer el 20 d’agost del 2000. Quan era petita, no tenia gaires                  
amics, però això no m’importava, perquè confiava en ell. En Marc era de les              
persones que més estimava en el món, ens vam conèixer a P5, i des d’aquell               
moment no ens vam separar; vam viure moments inoblidables, fins que vam arribar             
a sisè; aquell any en Marc va conèixer gent d’altres escoles i es va oblidar de mi;                 
encara que no el culpo, ningú no està obligat a quedar-se per sempre. Seguidament,              
vam entrar a l’institut, on tot era nou i feia respecte, i més a mi, perquè estava sola                  
contra aquell món ple d’hormones i complexos, on tothom jutjava els altres sense             
pensar en els sentiments. 

El meu primer any d’ESO va ser horrible i el segon no quedava enrere,              
perquè vaig conèixer un noi que em feia la vida impossible; sovint se’n reia de mi,                
m’escrivia mots ofensius i criticava els meus defectes. Al principi només era ell,             
però als altres nois els feia gràcia i s’hi afegiren; ara aguantava el triple, però no em                 
podia enfonsar perquè les noies perfectes no ploren ni mostren debilitat, o això             
pensava. A casa, sovint em comparaven amb el meu germà gran i em deien frases               
com: “el teu germà és intel·ligent, en canvi, tu t’has d’esforçar”. Pot semblar una              
ximpleria, però amb això em deien que era beneita; i si treia menys d’un vuit               
s’empipaven amb mi i em deien que la meva única ocupació en aquells moments              
era estudiar, i que si no m’hi dedicava en cos i ànima, hauria de marxar de l'institut                 
per anar a treballar. Aquestes afirmacions van aconseguir que em tanqués per            
complet, era com un cos sense ànima que només estudiava i aguantava els             
comentaris de la gent. 

Es va convertir en un costum sentir-me menys que els altres, tampoc no vaig              
fer res per canviar la situació; però suposo que vaig tenir sort perquè unes noies,               
que temps després serien amigues meves, em van defensar d’aquells nois; en            
definitiva, em van fer sentir una mica més segura; amb elles vam viure moments              
increïbles i molt divertits, semblàvem inseparables. Després de dos anys de gran            
amistat, aproximadament a finals de 4t d’ESO, em vaig adonar que inventaven            
excuses per no veure'm i s’avergonyien de mi; però, em trucaven quan hi havia un               
examen i pensava que si les ajudava, continuava la nostra amistat. Fins que un dia               
vaig explotar i vaig dir tot el que m’havia estat guardant… 

A partir d’aquell moment vaig convertir-me en una noia que no podia confiar             
en ningú, tenia ganes d’oblidar-ho tot; per això vaig començar a ofegar totes les              
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meves penes en alcohol i festa, ja era la meva rutina. Una nit de festa, uns nois em                  
van començar a assetjar fins al punt d’agredir-me. Quan vaig poder tornar a             
caminar, em vaig dirigir cap a un pont on no hi havia ningú, per això vaig decidir                 
pujar i saltar; però qui diria que mentre queia, em penedia d’haver saltat, perquè              
pensava que havia escollit l’opció ràpida per fugir dels meus problemes. Però ja no              
tenia temps de tornar enrere; només podia plorar, plorar i esperar l’impacte que va              
fer cruixir tots els meus ossos i una llum preciosa se’m va acostar; era la llum de la                  
pau, la sensació de no tenir cap responsabilitat sobre meu, cap prejudici ni             
estereotip que m’embolcallés. 
 

LA BRUIXA MADUIXA  
(Esperanza Mayol Vila, 3r d’ESO) 

Fa molts anys, existia una bruixeta que vivia al bell mig del bosc. Li              
agradaven molt les maduixes; tant li agradaven que, sense adonar-se’n, el seu nas             
s’havia convertit en una maduixa vermella i grossa; per això, tothom l'anomenava:            
“La Bruixa Maduixa”. 

La bruixa Maduixa era molt estimada per tothom i tenia el do especial de               
parlar amb la lluna, amb el sol, amb els arbres, amb la font i amb els animals del                  
bosc. 

Un dia, en apropar-se a la font de la Lluna per beure, va observar la seva                
imatge reflectida a l’aigua.  

—No pot ser, aquesta no sóc jo! 
—Sí, sí que ets tu —li va contestar la font de la Lluna, amb molta dolçor.  
—Però, si tinc un nas com una maduixa! Això no pot ser, no m’agrada tenir               
un nas semblant a una maduixa! 
—Ja veig que no t’agrada, però el tens, i això no ho canvia ningú —li va dir la                  

font. 
La Bruixa Maduixa, trista, se’n tornà cap a casa. Aquell maduixot al nas li feia               

tanta vergonya que ja no sortia de casa ni parlava amb la lluna, ni el sol, ni els                  
arbres, ni els animals del bosc, ni tan sols amb la font. 

I fins i tot va deixar de menjar maduixes! 
—Pobra de mi! Què puc fer amb aquesta maduixa de nas? Potser si menjo              

moltes nous, en lloc d’una maduixa grossa i vermella, tindré una petita nou per nas. 
Així que decidida, se n’anà a veure al seu amic el Noguer i li demanà tantes                

nous com li pogués donar. Aquest, que era generós i estimava molt la Bruixa              
Maduixa, li’n donà tantes com en tenia. Però, malgrat omplir-se’n la panxa, continuà             
tenint la maduixa vermella al nas; fins i tot se li havia fet més grossa!  

—Què puc fer? Mai més no podré sortir de casa amb aquest nas! Ja ho sé!                
—exclamà la Bruixa Maduixa— m’enfarinaré ben enfarinat el nas, això ben segur            
que funcionarà. 
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I tota eixerida se n’anà a casa del moliner i li demanà tanta farina com               
tingués. El moliner, que era generós, i estimava molt la Bruixa Maduixa, li donà un               
sac ple de. Però després d’enfarinar-se el nas tant com va poder; de sobte, va caure                
un xàfec i, oh!, desgràcia, el nas tornà a ser vermell com  abans, i fins i tot més!  

Desesperada i amb plors, la Bruixa Maduixa demanà als seus amics del bosc             
que li donessin un cop de mà; però ningú no sabia com fer-ho. I plorava de dia i de                   
nit,  quan feia sol i quan plovia.  

—Per què tinc aquesta maduixa grossa i vermella per nas? Quina desgràcia            
la meva! 

La font de la Lluna, que la sentia plorar desconsoladament, compadint-se’n li            
digué:  

—Bruixa Maduixa, no ploris més. La resposta només la trobaràs a la font del              
sol, on no hi neva ni hi plou.  

Així doncs, sense més tardança, la Bruixa començà a caminar a la recerca             
de la font de Sol,  on no hi neva ni hi plou.  

De sobte, va sentir un soroll que sortia de la foscor del bosc:  
—Grrrrrrrrr... —era el llop.  
La Bruixa Maduixa es girà i, en apropar-s’hi,  aquest començà a tremolar! 
—I ara! Això sí que no m’ho esperava pas, un llop que tremola, i doncs, què                

et passa? Per què tremoles? —preguntà la Bruixa. 
—És que mai havia vist una bruixa… amb una maduixa al nas! 
El llop girà cua i se n’anà ben espantat.  
D’aquesta manera la Bruixa Maduixa, sorpresa, va seguir el seu camí. I patim             

patam, al bell mig del camí, es trobà un mussol trist i sol. La Bruixa Maduixa s’hi                 
apropà i li preguntà:  

—Per què estàs tan trist?  
—És que tothom diu: —“ets més ensopit que un mussol” i no sé què és riure. 
En aixecar el cap el mussol i veure el nas de la Bruixa Maduixa, esclatà en                

unes rialles sense poder  aturar-se.  
—Per què rius tant? —preguntà la Bruixa Maduixa.  
—És que mai havia vist un nas tan graciós com aquest!  
—Graciós?  
—Sí, graciós! Ha, ha, ha... 
I la Bruixa Maduixa continuà el seu camí pensant en la gràcia del seu nas;               

això sí que era graciós.  
Caminant, caminant, es va fer de nit i, extenuada, s’estirà sota un pi per              

dormir.  
L'endemà el pi es despertà i li  digué:  
—Què és aquesta olor tan dolça de maduixa que sento? 
—Sóc jo, la Bruixa Maduixa.  
—Quin nom tan curiós! I doncs, com és que t’anomenes així?  
—És que  tinc per nas una maduixa grossa i vermella.  
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—Quina sort la teva! 
—Sort? 
—Sí, sort. Olorar sempre la dolçor de les maduixes… Potser voldries            

canviar la teva maduixa per una pinya de les meves… 
— No, això sí que no, em quedaria sense nas i sense poder olorar! 
I la Bruixa Maduixa continuà el seu camí i, després de molt de caminar,              

finalment va arribar a la font del Sol on no hi neva ni hi plou. Com que estava tan                   
cansada i tenia tanta set, el primer que va fer va ser beure a la font. I en ajupir-se,                   
veié la seva imatge reflectida a l’aigua. Mentre fixava la mirada en les aigües clares               
i pures, entengué que el seu nas l'havia salvada del llop i havia portat alegria al                
mussol. I a més, a més, gràcies a aquest, sentia una olor deliciosa de maduixa. La                
font del Sol li digué:  

—Ja no necessites preguntar-me res, ara ho has entès: sense el teu nas de              
maduixa no series la Bruixa Maduixa tan estimada per tothom.  

I contenta, donà les gràcies a la Font i se’n tornà cap a casa. Va celebrar una                 
festa grossa i convidà  tots els seus amics a prendre confitura i pastís de maduixa.  
 

RECORDS 
(Queralt Roger Jové, 3r d’ESO) 

La veritat no sé com començar aquesta història. Suposo que el millor serà             
que em presenti: em dic Antònia Sallie Boix, actualment tinc vuitanta-cinc anys, dues             
filles i un marit. 

He decidit escriure aquesta carta, ja que, fa un mes em van diagnosticar una              
demència, que no deixa de ser pèrdua de memòria. 

Escric aquestes línies, pel sol fet que no puc assegurar com estaré d’aquí uns              
mesos o o potser d’aquí un any… perquè no hi ha ningú que m'ho pugui confirmar.                
M'agradaria deixar un testimoni escrit per recordar tots els moments que he viscut             
al vostre costat. 

Primer de tot, m’agradaria explicar-vos com ens vam conèixer el vostre pare i             
jo. Sé que heu sentit aquesta història centenars de vegades; però ara em cal              
rememorar-la: un dia de platja, amb el grup d’amics, vam estendre les tovalloles a              
la sorra i, de seguida, ens vam anar a banyar; feia una calor insuportable,              
inesperadament, va arribar el vostre pare, també amb el seu grup d’amics i van fer               
igual que nosaltres, van col·locar les tovalloles a prop de les nostres i van anar               
directes a l’aigua. Quan vaig sortir-ne, vaig anar cap a la tovallola que més              
s'assemblava a la meva, sense adonar-me'n que en realitat no l’era. Després de la              
vergonya d’aquell instant, i gràcies a l’errada comesa, va començar una relació            
molt  bonica. 

Uns altres episodis viscuts, que no m’agradaria oblidar mai, van ser els            
vostres naixements. Vosaltres sou el motor que m'ha fet continuar els dies de             
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tristesa, de malaltia o de cansament. Vull que sapigueu que haver-vos engendrat va             
ser la millor decisió que vam prendre conjuntament  amb el pare. 

No sé el que em resta de memòria, tant de bo pugui ser conscient del que                
estic vivint durant molt temps; mentrestant vull que sapigueu que he viscut una vida              
molt plena i he aconseguit el que m'he proposat. Gràcies a vosaltres, he viscut              
immensament  feliç tots aquests anys. 

Us estimo moltíssim. 
 

SILENCI TRANQUIL·LITZADOR 
 (Pau Salvador Badó, 3r d’ESO)  

No recordo quin fou el primer dia que va deixar de sentir-hi bé. 
Feia la sensació que seguia les nostres converses; però, els seus ulls            

estenien la mirada més enllà. Les seves respostes semblaven coherents, més           
endavant vam saber l'estratègia utilitzada. La situació era del tot desconcertant;           
mentre tots els qui vivíem al seu voltant detectàvem coses estranyes i ens             
angoixàvem cada dia més, ella semblava plenament feliç. Un somriure d’orella a            
orella l’acompanyava cada moment del dia, cantava i xiulava i, el seu rostre             
desprenia més energia que mai. Mentrestant, els altres buscàvem especialistes,          
teràpies, i ens estressàvem… 

El dia de Nadal vam experimentar una sensació que ens va commoure; els             
més petits de la família quedaven hipnotitzats, just després que ella els dediqués             
una paraula. Seguidament, s’asseien al seu costat i, es posaven a dibuixar, llegir, o              
fer un trencaclosques, des del més pacient fins al més neguitós. Quan reposava al              
sofà, els nens l’envoltaven fins a romandre plàcidament adormits; la dona, és clar,             
amb un somriure als llavis. 

El diagnòstic de la família va ser clar: havia esdevingut boja i tenia actituds              
infantils que l’apropaven als més joves. Això els obria una nova porta de teràpies,              
especialistes… I és clar, també d’angoixes. 

I al final de l’hivern, quan tots estàvem a punt per explicar-li les visites que               
tenia programades, a algú se li va ocórrer demanar-li el perquè dels seus somriures i               
la seva tranquil·litat. I va respondre: —la vida m’ha fet un regal, he deixat d’escoltar               
i he après a sentir.  
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EL FALS TÍTOL 
(Josep Soler Tourís, 2n d’ESO)  

Una vegada hi havia un títol 
que es va negar rotundament 
a situar-se al començament. 

Si aquest era el plantejament, 
ell, contràriament, 

passaria al desenllaç directament. 
Pensant pensant  

se li va fer un nus al pensament: 
de cop s’havia adonat  

que ja tenia tots els elements 
que li havien demanat. 
Es va trobar descansat. 

Aquesta història li havia agradat: 
per l’originalitat. 

Així fou com aquest títol  
es va situar lliurement  

allà on el va portar 
la inspiració i el pensament. 

 

UN CAP EN PERILL 
(Alaitz Plans Saforas, 2n d’ESO)  

Hola, sóc la Clàudia, tinc nou anys i visc a Girona. 
Acabo de tornar de futbol amb les meves amigues. Quan arribo a casa, elles              

segueixen caminant cap a les seves. Jo saludo els meus pares que, com sempre,              
estan discutint i no em fan ni cas; al meu germà, no li puc dir res perquè, com                  
sempre, també, està la seva habitació jugant a la consola amb els seus amics i amb                
el cadenat tancat perquè ningú no el molesti; m’agradaria que algun dia em fes una               
mica de cas. L’únic que de veritat s’alegra de veure’m és el meu gos, que està                
estirat al meu llit i quan em veu es va posar a fer salts d’alegria; també saludo la                  
Cleta, la meva amiga imaginària, un monstre de tres ulls, d’un blau clar preciós, i sis                
cames, amb els cabells molt llargs, i muda; si més no, amb mi no ha parlat mai! 

Vaig a dutxar-me; avui a futbol he suat molt. Quan acabo, em poso el pijama               
i… un moment, i la Cleta? Busco i busco però no la trobo. De cop i volta sento un                   
soroll sota del meu llit, miro i... és allà, però està diferent: és més gran i parla! 

S’aixeca de sota el meu llit i em diu:  
—Hola Clàudia, tenia ganes de parlar amb tu… 
Jo em quedo molt sorpresa. Té una veu molt maca i suau. 
Parlem durant molta estona, i li demano:  
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—Però, ets real? 
Ella riu i em diu que sí, que ja està tipa de veure que a casa meva ningú no                   

em fa gens de cas i que necessita parlar amb mi. 
—És tard… Ja parlarem demà —Li dic. 
L'endemà, em desperto i ella encara hi és; parlem. Ella m’explica que al meu              

cap hi ha un buit molt gran i que aquest buit s’empassa tot el que troba per tal de                   
poder-se omplir, i que com que el buit és massa profund, mai no aconsegueixo              
omplir-lo. 

—Això vol dir que has vingut en aquest món per salvar-me, no? —li demano. 
—En part sí —diu ella—, però també he vingut perquè et veig molt sola i si                

segueixes així, el buit s’anirà fent cada cop més gran, fins que al final pots acabar                
morint; hauries de fer amics i tenir una relació més bona amb els teus pares i el teu                  
germà, podries començar per fer algun amic… 

—Jo ja en tinc, d’amics —li dic. 
—Ja ho sé, però en podries fer més, o quedar amb ells… 
—Fet. Avui els demano de quedar! —dic, contenta, pensant que podran o            

voldran quedar amb mi. 
—Ei, noies, voleu quedar? 
—No puc —diu la Sofia. 
—No em ve de gust sortir —diu la Carla. 
—No estic a Girona —diu la Natàlia. 
—No —diu la Sara. 
Torno a casa trista. 
—Ningú no vol quedar amb mi —li dic a la Cleta— no caic bé a ningú. 
—Dona, tampoc diguis això!, segur que hi ha molta gent que estaria            

encantadíssima de quedar amb tu —em diu ella, intentant d’animar-me.  
—Si vols, jo puc quedar amb tu? —proposa ella. 
—D’acord, anem! —li dic molt contenta. 
És la millor tarda de la meva vida! Fem de tot: anem al cinema, ens mengem                

un gelat al parc, perseguim ocells i anem a fer un tomb pel centre de Girona. 
—Que maco és Girona de nit —dic. 
—Oh, i tant, però ja és tard, hem de tornar cap a casa —diu la Cleta. 
A casa, la Cleta vol entrar al meu cap, a comprovar si el forat ja no és tan                  

gran i s’ha encongit. 
—A sopar! —crida la mare, des de la cuina. 
A l’hora de sopar proposo de passar el cap de setmana junts, per anar a               

veure algun museu o alguna cosa així, i tots hi estan d’acord. 
L'endemà anem a veure un museu molt maco; després anem a dinar a un              

restaurant en què tot el menjar és molt bo; de postres, menjo una crep de xocolata;                
després anem a una botiga on m’emprovo molts vestits i la mare em fa unes fotos                
precioses. 

A l’hora de sopar els pares em diuen:  
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—Quina bona idea que has tingut, Clàudia! 
I en acabar ens fem una abraçada tots junts. 
Passat el cap de setmana, quedo amb les meves amigues i juguem a futbol;              

el meu equip guanya, i les companyes es queden a dormir a casa meva; ens ho                
passem molt bé. 

La Cleta, que m’observa des de l’interior de l’armari, veu que ja no la              
necessito, se’n torna a l’interior dels meus pensaments i amb el pas del temps, me               
n’acabo oblidant; i ja no l’he tornada a veure mai més! 

 
EL JOC MALEÏT 

(Ferran Plans Riera, 2n d’ESO)  
Una vegada hi havia un grup de nens de sisè als quals els encantava el               

futbol, i a cada estona d'esbarjo, sempre, del primer minut a l'últim se’l passaven              
jugant a futbol. Però tot va canviar quan van arribar a primer d’ESO: això de jugar a                 
futbol es va acabar, els mòbils es van apoderar d’ells quan van descobrir un nou joc                
anomenat Brawl Stars. 

Cada esbarjo se’l passaven jugant a aquell joc maleït; algun cop fins i tot ni               
tocaven els entrepans que els havien preparat les seves mares, els deixaven            
sencers!, també desitjaven que s’acabessin les classes, però no per veure les seves             
famílies, sinó per jugar a aquell maleït joc. 

Un dia, com sempre, estaven tots jugant al Brawl Stars, però en aquest             
moment només eren dos nens, L’Enric i el Marc; es veu que tots els altres estaven                
malalts. Mentre estaven jugant, l’Enric va tenir ganes d'anar al lavabo i mentrestant             
el joc va revoltar-se i va absorbir el Marc.  

Quan l’Enric va tornar del lavabo es va trobar el mòbil d’en Marc abandonat al               
banc del pati. L’Enric va pensar on deu haver anat, el Marc? Suposo que no li deurà                 
fer res que li agafi el mòbil. 

I resulta que el Marc estava dins el joc!, per més que cridava, ningú no el                
sentia. I només hi havia una forma de sortir d’aquella pantalla i tornar a la vida real:                 
guanyant la partida! 

Quan faltava molt poc perquè l’esbarjo s’acabés, l’Enric es va adonar que el             
Marc s’havia quedat atrapat dins d’aquella pantalla; se’n va adonar perquè en Marc             
podia controlar el mòbil, i enviava missatges de text constantment. 

L’Enric va avisar a tothom qui va poder, però ningú no li feia cas, pensaven               
que era una broma; però n’era cap, de broma; era un cas molt seriós, i en aquests                 
moments va sonar el timbre que indicava que l’hora d’esbarjo s’havia acabat. 

Aleshores l’Enric va comentar el problema a tots els professors, però ells             
se'n van riure i li van dir:  

—Deixa’t de ximpleries, Enric, i ves a la teva classe, que faràs tard! 
Quan va ser l’hora d’anar al menjador, l’Enric va agafar el mòbil i va investigar               

més sobre allò que passava, i sobretot com podia treure el seu amic d’allà. Al cap                
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d’una estona en Marc, que ja sabia com podia sortir-ne, li va escriure un altre               
missatge a l’Enric en el qual li deia: “Enric, ja sé com sortir d’aquí, però necessitaré                
la teva ajuda! Hem de guanyar la partida, però només tenim un dia; també pots               
escollir el personatge que vulguis”. 

Aleshores l’Enric va pensar doncs va, guanyarem aquesta maleïda partida!  
I li va demanar al Marc:  
—Però què passa si ens maten?  
I en Marc li va respondre:  
—Ostres, no m’ho havia plantejat!, però si ho fem bé, podem guanyar. 
L’Enric va començar la partida segur d’ell mateix; es va posar un personatge             

que es diu León, que era el més fort del joc, i va començar la partida; anava agafant                  
totes les caixes, ja que donaven més poder i més vida al personatge; anava              
dominant la partida; matava cada rival que se li posava al davant, sense cap              
problema, però en un moment determinat es va acostar en un arbust on resulta que               
hi havia un “frank” amagat, el qual amb l’habilitat especial que tenia, va paralitzar el               
León durant uns segons i el va deixar amb molt poca vida; aleshores l’Enric es va                
preocupar, però finalment el León es va aconseguir escapar, va recuperar vida, i             
quan va tenir la vida novament al cent per cent, va anar cap al “frank”, i amb tres                  
cops el va matar. Es va acabar la partida i l’Enric s’havia convertit en el guanyador. 

 
De sobte en Marc va sortir de dins el mòbil, va agrair a l’Enric tot el que havia                  

fet per ell, sense el qual no ho hauria aconseguit sortir-se’n, però també li va dir que                 
no ho digués a ningú, ja que si la seva ara s'adonava del que havia passat, li                 
confiscaria el mòbil. 

Tots els nens van decidir desinstal·lar-se aquell maleït joc; se’l van esborrar            
del mòbil i van seguir les seves vides tal com eren abans d’haver-se instal·lat aquell               
joc. 

 

ROBATORI A L’ESCOLA 
(Miquel Lloret Torras, 2n d’ESO)  

Era un matí assolellat de primavera, quan el meu pare em va trucar i em va                
confessar que investigava el cas; però que no se’n sortia. Em demanà que acudís              
ràpidament a ajudar-lo; em vaig posar la jaqueta i em vaig dirigir cap a l’escena del                
crim. 

Vaig agafar el cotxe per anar a l’escola; el trajecte era d’uns 40 minuts, però a                
mig camí, el meu pare em va trucar i em va dir que millor quedar la tarda, ja que li                    
havien trucat de la central de policia per fer uns informes, que no acabaria fins a les                 
5 de la tarda; així que vaig tornar a casa i vaig aprofitar per a buscar més informació                  
sobre el cas; m’hi vaig estar tanta estona que fins i tot vaig estar buscant informació                
mentre dinava; vaig veure que la policia havia deduït que el lladre era un home i que                 
el robatori havia estat a les 12 de la nit.  
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A les 4 de la tarda, vaig agafar el cotxe per anar a l’escola a investigar el cas.                  
Només arribar, vaig dir al meu pare que al migdia ja havia buscat una mica               
d’informació. El meu pare em va dir que hi havia bastant informació que no s’havia               
filtrat als mitjans de comunicació, com per exemple, que el lladre era un professor de               
la mateixa escola, ja que no hi havia senyals que hagués estat forçada cap porta o                
finestra. Un cop dit això, vaig proposar interrogar una altra vegada tots els             
professors, però aquesta vegada els preguntaria coses més concretes, és a dir, on             
vivien, ja que si vivien lluny, no haurien estat capaços de cometre el robatori.  

En Joan, el professor de matemàtiques, ens va dir que ens oblidàvem del nou              
professor d'informàtica, que es deia Xavi, que encara estava de mudances i per això              
no havia anat a treballar, però resultava que ningú ho sabia on vivia, així que vam                
demanar el seu número de telèfon, li vam trucar per a demanar-li si podíem fer-li               
algunes preguntes, i resultava que sí que vivia a la ciutat, però com que era un nou                 
professor, ningú no ho sabia.  

Vaig pensar que potser, si ell era el culpable, tindria un lloc on amagar els               
articles robats, com ara la casa on vivia abans, perquè era possible que no l’hagués               
venut, sinó que la fes servir per amagar-hi tot el material robat, perquè tan material               
no és fàcil d’amagar!  

Quan li ho vaig dir al meu pare, vam anar ràpidament al seu cotxe per anar a                 
casa del professor d'informàtica. Mentre estàvem al cotxe, vam pensar que si ell era              
el lladre i el material el tingués amagat al seu anterior domicili, no ens diria l’adreça                
així d’entrada, per això vam pensar que quan l’interrogaríem, també li preguntaríem            
si ens podria dir on trobar els seus amics, que el coneixien d’abans que s’hagués               
mudat, ja que aleshores podríem preguntar-los on vivia abans i tot seguit podríem             
comprovar si era ell qui tenia tot aquell material. 

Un cop hi vam arribar, li vam preguntar tot el que li havíem de preguntar,               
encara que ens va costar trobar una excusa de per què li preguntàvem pels seus               
amics; ens va dir que els trobaríem en un bar del centre de Barcelona.  

Quan vam acabar de fer-li les preguntes, vam anar a aquell bar que ell ens               
havia dit i, efectivament, allà hi havia els seus amics; els vam preguntar on vivia               
abans el senyor Xavi. Un cop ens ho van haver dit, el meu pare no va tardar a                  
demanar una ordre judicial per a escorcollar la casa. Vam haver d’esperar una mica,              
però quan la vam tenir, no vam trigar d’anar-hi, i quan hi vam entrar, resulta que hi                 
vam trobar tot el material de robat.  

El següent pas va ser anar a casa del senyor Xavi, amb altres companys de               
feina del meu pare, per arrestar-lo.  

—Senyor Xavi, vostè va anar el dia 5 d’abril a les 12 de la nit a robar tot el                   
material informàtic de l'escola i va amagar-lo tot a la casa on vivia abans?, no intenti                
mentir perquè hem anat a la seva anterior adreça i hi hem trobat tot el material                
robat, així que ara expliqui per què ho ha fet —vaig dir amb to desafiant. 
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—És que sent un professor d’informàtica, en veure tot aquell material... i            
tenint jo un ordinador tan dolent, vaig pensar que el necessitava més que aquells              
marrecs de l’escola —va dir, pensant que el que havia fet no era tan greu. 

—Prou!, de veritat es pensa que tenir enveja del que tenen els altres és motiu               
per robar?, si fos així, aquest món estaria ple de lladres! —vaig dir, cridant.  

 —Emporteu-vos d’aquí aquest desgraciat! 
 
 

EL MEU GERMÀ GRAN 
(Laura Bonilla Druguet, 2n d’ESO) 

 
Quan vaig néixer, 

una persona molt especial hi havia al meu costat,  
observant-me, com si no hi hagués demà;  

era el meu germà gran, 
que m’ajuda sempre a tirar endavant. 

No us penseu que no ens barallem mai, 
ens barallem molt, però molt!, 

però jo em quedo amb  
els bons moments, 

 que s’han de recordar. 
 

D'ençà que era un infant, 
 fins a ser una dona gran,  

el meu germà 
sempre ha estat al meu costat,  

per ajudar-me,  
per donar-me bons consells,  
i a saber continuar endavant. 

 
Amb els petons i carícies que no em para mai de donar, 

el seu amor no es pot reemplaçar. 
 

Només volia dir-te això: 
 cuida el que tens 

 i, sobretot, valora-ho molt, 
 perquè persones així no s’han de deixar escapar. 

 
T’estimo, germà. 
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 EL PORTAL A UN ALTRE MÓN  
(Norah Clapers Matarin, 2n d’ESO)  

Hola sóc la Blanca, tinc quinze anys i visc a New York. Us explicaré un secret                
de casa meva que vaig descobrir fa poc.  

Era un dia com qualsevol, i com jo faig sempre després de sopar, em vaig               
anar a posar el pijama, i després de mirar una mica la tele, vaig anar a dormir. Però                  
en entrar a l’habitació vaig sentir que feia fred, cosa estranya, ja que l'única finestra               
de l’habitació estava tancada; no li vaig donar gaire importància, em pensava que al              
final era jo, que sóc fredolica; però quan feia una hora que hi estava, vaig notar que                 
encara feia més fred, així que em vaig aixecar i vaig començar a buscar d'on venien                
aquelles ràfegues de vent: de la finestra, no; de la paret, no, i…, vaig notar que a                 
l’interior del vestidor hi feia molt de fred. Així que vaig començar a investigar per               
veure d'on venia aquella fredor i de sobte vaig notar que una paret estava molt freda                
i vaig començar a passar-hi la mà i… la mà se m’hi va enfonsar! Em vaig quedar                 
sorpresa. I vaig tornar a endinsar-hi la mà i sí, s’enfonsava!, vaig posar-hi la cama i                
també s’enfonsava i sense pensar-m'ho dos cops, vaig travessar la paret.  

Darrere m’hi vaig trobar una platja, era una platja amb l’aigua congelada i hi              
feia un vent impressionant; però vaig tornar a travessar la paret i em vaig trobar               
novament al meu vestidor. Em vaig passar una estona així: vestidor, platja, vestidor,             
platja… 

Inesperadament va entrar algú a l’habitació, jo vaig sortir del vestidor i em             
vaig trobar la meva mare que en veure que sortia del vestidor em va preguntar que                
què fotia allà dintre; jo em vaig inventar una excusa ràpida i vaig dir que era perquè                 
estava triant la roba per anar a l'institut l’endemà. Quan la meva mare va marxar,               
automàticament vaig tornar a travessar la paret; ara la platja ja no estava congelada,              
sinó que hi feia un sol i una calor brutal. No m’ho vaig pensar dos cops: vaig                 
travessar la paret, vaig agafar un banyador, una tovallola i tot i que vaig dubtar, em                
vaig acabar submergint en aquell mar turquesa quasi transparent. Per un moment            
vaig pensar que potser de l’aigua en sortiria un monstre, però com que vaig veure               
que no era una platja profunda, com a molt, un metre de profunditat, m’hi vaig estar                
una estona en remull. Aquella aigua no era ni freda ni calenta, era tèbia i em va                 
deixar ben relaxada; em vaig assecar bé, em vaig posar el pijama i, com si no                
hagués passat res, al matí vaig anar a veure si el temps havia canviat, i sí,                
aleshores hi feia fred i un fort vent. 

A la nit vaig fer el mateix que la nit passada, l'única cosa és que, a part de                  
banyar-me, vaig anar a investigar una mica: a uns 10 m d’allà hi havia una caseta                
molt petita, però bufona, hi vaig entrar i vaig veure que era molt maca; tenia una                
cuina petita, però s’obria a una sala d’estar; abans de pujar cap al pis de dalt, vaig                 
veure un bany, també petit; bé, de fet, només hi havia un vàter. Aleshores vaig pujar                
les escales i vaig descobrir una sola porta, hi vaig entrar i vaig poder veure el que es                  
podria dir una habitació principal, amb un bany amb dutxa, un escriptori i un gran               
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vestidor. Vaig seguir investigant aquell món ocult, que en resum es podria dir que              
era petit, ja que només hi havia aquella casa i la platja amb el mar. Quan vaig haver                  
descobert el món sencer, vaig decidir que aquest lloc seria el meu racó de descans i                
encara que pel que feia al clima, només hi feia bon temps a la nit, així que si hi volia                    
anar durant el dia, havia d’anar-hi corrents i tancar-me a la casa. També vaig decidir               
que només entraria al món quan no hi hagués ningú a casa, o a la nit. 

Encara ara mantinc el món o trosset de món ocult en secret, no per res, sinó                
perquè si ho hagués confessat a algú, segur que aquest algú ho hauria explicat a               
més gent, i si els hagués acabat arribant a orelles dels meus pares, segur que hi                
voldrien entrar, o pitjor encara, potser em prohibiren d’entrar-hi. 

Gaudeixo i gaudiré al màxim d’aquest paradís, el meu lloc de descans i             
desconnexió del món exterior total.  

 
 

EL PRAT DE LES ESTRELLES  
(Júlia Comellas Font, 2n d’ESO)  

A Senyoriu de la Sal, un poblet de la muntanya, hi vivien la Judit i en Marc; es                  
coneixien de ben petits, eren molt amics, segons ells, però tothom deia que eren              
promesos; tenien catorze anys i anaven al mateix institut. A la Judit i a en Marc els                 
agradava molt sortir junts amb bicicleta, anaven pels boscos a tota marxa esquivant             
les pedres, i els caps de setmana, al vespre, quedaven per anar a un prat a prop del                  
poble per mirar les estrelles i així passar l’estona xerrant o gaudint de la tranquil·litat               
amb el so de grills i els peixos que saltaven per damunt de l’aigua del pantà que hi                  
havia; reconeixien cada estrella, cada constel·lació... 

Un divendres de juliol que hi va haver una pluja d’estrelles la Judit i en Marc                
van anar en aquell prat per mirar-les: es van estirar a terra, van contemplar les               
estrelles que anaven d’un costat a l’altre i van demanar els seus desitjos. En Marc li                
va demanar a la Judit què havia desitjat, però ella no li va voler dir.  

—Si un desig es diu, no es compleix —li va contestar.  
L’endemà van tornar a anar-hi, il·lusionats per veure si tornaria a haver-hi            

pluja d’estrelles. Van arribar, es van preparar i van esperar, però no va aparèixer              
cap estrella. Què havia passat? 

La nit anterior al cel les estrelles havien jugat a atrapar-se i el pare Sol estava                
bastant enfadat: si les estrelles no es paraven de moure, no les podia controlar i, a                
més a més, amb els comentaris negatius que feia la gent a la terra: “que si ara el Sol                   
escalfa molt, que si fa molta llum…”, va explotar, perquè no podia aguantar-ho més. 

—Pareu, quietes! -—va cridar el pare Sol, i les estrelles es van aturar, sense              
dir res, i un silenci incòmode va separar la visió entre ells. 

Les estrelles estaven atemorides pel pare Sol i per això es van amagar             
darrere la mare Lluna.  
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Al cap d’uns dies, el pare Sol ja trobava a faltar les seves filles, les estrelles, i                 
va anar a preguntar a la mare Lluna si en sabia alguna cosa. 

—Mira, Sol, les estrelles estan al meu darrere, s’han amagat de tu. 
—Per què? 
—Perquè les vas renyar per res; elles han de ser lliures per l’espai, i si es                

descontrolen, ja les avisaré jo, que sóc la que està amb elles durant la nit; tu fes el                  
que hagis de fer, però només de dia. 

Aquesta discussió va generar un eclipsi que es va poder veure des del prat              
on miraven en Marc i la Judit el cel. 

I la mare Lluna va seguir girant per la seva òrbita, allunyant-se del pare Sol, i                
va seguir fent la seva tasca nocturna. 

El pare Sol va estar rumiant sobre allò i va decidir que deixaria lliures les               
estrelles, i així ho va fer.  

Dies més tard les estrelles van sortir, i es van tornar a moure amunt, avall…,               
no paraven. 

Així va ser com la Judit i en Marc van poder tornar al prat, cada dia, per anar                  
a veure les estrelles com brillaven enmig de la nit. 

Al cap d’uns dies, en Marc va dir a la Judit que aquell desig que havia                
demanat feia uns dies era passar cada dia al seu costat, mirant les estrelles; i tot i                 
que quasi fracassa, de moment s’estava complint. La Judit el va abraçar, i sense dir               
res, van seguir mirant les estrelles. 
 

ELS  MESOS 

(Bernat Hans Pascual, 2n d’ESO)  
 

Al desembre, l’hivern arriba; 
els arbres les seves fulles ja han perdut, 

el fred se sent quan es camina, 
i es trepitgen les fulles que han caigut. 

 
EL gener és blanc de neu, 

les teulades aguanten la nevada, 
el fred es fica dins teu 

i a la nit comença la gelada. 
 

Al febrer el sol treu el nas, 
els arbres segueixen despullats, 

el fred va marxant pas a pas 
i a poc a poc de sol estem rodejats. 
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Al març arriba la primavera, 
els ametllers comencen a florir, 

ja sembla que s’ha acabat l’espera 
i el bon temps per fi ja és aquí. 

 

ELS SECRETS 
(Núria Palazón Blaya, 2n d’ESO)  

Benvolgut diari, avui et vull parlar sobre un tema bastant abstracte, d’un tema             
que coneix molta gent i que jo crec que és tot un món; em refereixo a les coses que                   
tens tantes ganes de dir però no pots; em refereixo, estimat diari, als secrets.  

No et sabria definir la paraula “secret”, però sí que et puc dir que a mi                
aquesta paraula em fa por. No entenc per què serveixen els secrets.  

Em considero un gatet, perquè sóc amable i afectuosa, però igual que aquest             
animaló, sóc molt curiosa. Això m’ha portat fins on sóc avui, a escriure sobre el tema                
del qual vull escapar.  

La meva vida seria molt millor si jo no amagués cap secret. Tinc por. Tinc               
molta informació, i no la puc administrar. És molt difícil. Tinc molts secrets, massa, i               
no els puc explicar a ningú! Suposo que la meva única manera de fugir-ne és               
escriure, perquè jo, després d’haver escrit això, ja estaré tranquil·la; tindré la            
sensació que ja ho he deixat anar, que he pogut explicar el que penso sense que                
ningú en surti perjudicat.  

El cas és que tinc un secret que em fa rodar el cap. Un secret que ha arribat                  
a orelles meves per equivocació! Estava asseguda al meu lloc esperant un motiu de              
conversa, quan un grup d’amigues, xiuxiuejant, es van asseure a la taula del davant.              
Criticaven algú, això segur. I com bé he dit abans, la meva curiositat és una de les                 
emocions que predomina en mi, he enfocat els meus sentits cap allà i, a poc a poc,                 
m’he acabat submergint en la seva conversa.  

Si pogués, tiraria el temps enrere, i hauria frenat aquells impulsos           
inconscients que m’han fet adonar de tot el que comentaven aquelles noies, però,             
malauradament, no hi ha cap possibilitat que això pugui passar. Ara sé una cosa              
que no hauria de saber: es veu que en Marc, un noi bastant gran, conjuntament amb                
la seva mare, ha amenaçat la Raquel amb una navalla, perquè, segons ell, ella              
havia estat jugant amb els seus sentiments.  

La Raquel, que té la meva edat, no n’ha volgut dir res. Sé que sembla una                
ximpleria, un altre dels molts problemes d’adolescents, però la veritat és que a mi no               
m’ho sembla. Encara que la Raquel no sigui la meva amiga, no trobo bé que passi                
por quan torna sola a casa si és fosc, ni que es vegi atacada pels més grans, que                  
defensen els arguments del noi que li ha provocat tots aquests mal de caps. Al cap                
d’uns dies ell la va tornar a amenaçar, dient-li que penjaria un vídeo que fa temps                
ella li havia enviat.  
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Els dies passaven i la gent feia com si res, fins i tot ella. Jo, en canvi, no                  
parava de donar-hi voltes; la meva consciència em deia que si no deia res, potser la                
Raquel ho passaria més malament, i que si ho deia, potser el Marc s’enfadaria més               
amb ella per haver xerrat més del compte.  

Van passar un parell de setmanes, la Raquel cada dia estava més apagada i              
vaig decidir fer un pas. 

Vaig anar a parlar amb la psicòloga de l’institut i li vaig explicar tot, fil per                
randa. Després li vaig fer una petició.  

Un cop vaig haver acabat de parlar amb ella, em sentia millor; ja no tenia               
aquella veu interior que ara m’instiga que expliqués, adés, que callés. Havia pres             
una decisió de la qual estava convençuda. L’endemà tot va ser diferent.  

La Raquel ja tornava a encomanar somriures, com feia abans, i jo estava             
contenta; per fi havia après a administrar bé la informació, o almenys això és el que                
em pensava. 

Van passar els mesos i tot semblava normal, però un matí la Raquel em va               
tocar l’espatlla i em va xiuxiuejar: “sé que vas ser tu, i la veritat és que t’ho agraeixo,                  
però hauràs d’anar amb compte, perquè no sóc l'única que ho sap”. Després             
d’entonar aquella veu tan misteriosa, es va girar i em va dirigir un somriure fals, com                
si no hagués passat res. 

Al final vaig ser jo qui tenia por que en Marc em fes alguna cosa, però no va                  
ser tan greu, i el mal de cap va parar de seguida. 

La meva conclusió és que el món està ple de secrets, que a poc a poc anem                 
descobrint i, d’alguna manera, ens fan madurar i comprendre aquesta estranya           
societat en què vivim.  

Això va ser una experiència més, una lliçó que em va fer entendre que els               
secrets són un mal de cap.  

Feia temps que volia escriure sobre el tema; tenia ganes de sentir-me lliure i              
ara mateix, mentre ho escric, és quan estic gaudint de veritat. És trist que aquesta               
sigui la meva única sortida, perquè una part de mi segueix pensant que la informació               
que guardo és útil, i m’agradaria poder utilitzar-la per fer-ne un món millor.  

 

NO ENS TALLEU LES ALES 
(Rita Sorolla Roger, 2n d’ESO) 

La Zaira és una nena d’onze anys, una nena positiva, alegre i amb ganes de               
fer moltes coses; té una família totalment diferent d'ella: la seva mare no treballa, el               
seu pare cada setmana treballa d’una cosa diferent i el seu germà no té massa               
amics. 

La Zaira, un dilluns abans d’anar a escola, es planta davant de la seva mare i                
li pregunta:  

—Mare, per què no treballes com el pare?  
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La mare li respon que ella és dona, que les dones han de cuidar la casa i els                  
fills. La Zaira no ho entén, però marxa cap a l’escola. 

Passa el dia, que és com qualsevol altre, però a la Zaira no li marxa del cap                 
la resposta de la seva mare; ella no entén per què les dones no poden ser igual que                  
els homes. La petita arriba a casa, fa un petó a la mare, puja a la seva habitació i es                    
troba el seu germà, ajagut al llit i amb els ulls vermells, com si hagués plorat. Ella                 
s’asseu a la cadira, mirant el seu germà i li diu:  

—Necessito preguntar-te dues coses. Puc? 
Ell li fa que sí amb el cap.  
—La primera pregunta tot el dia que em ronda pel cap; per què les dones no                

podem fer el mateix que els homes? 
—Doncs perquè la societat diu això; jo no hi estic d’acord, però al pare i a la                 

mare sí que els sembla bé; i no són els únics que hi estan a favor, hi ha molta més                    
gent que pensa el mateix. Però Zaira, germaneta meva, tu pots arribar tan lluny com               
vulguis, jo sempre et donaré suport. 

—I la segona pregunta és: per què ploraves?  
—Res, és igual. Ximpleries meves. 
—No, no és igual; en aquesta família no es pot parlar de sentiments, perquè              

si el pare et veu plorant, ben segur que et castiga, però jo no diré res, vull saber què                   
et passa. Si tu em dones suport, jo te’n dono. Així que ja m’estàs dient què passa! 

—D’aquí a tres setmanes, s’acaba el curs, jo acabo ESO i el pare m’ha dit               
que ja té feina per a mi, que res d’estudiar, que he de treballar. 

—Això no pot ser! Tu ets molt llest, podries arribar molt lluny. 
De sobte s’obre la porta. És la mare, que va a avisar el seu fill que un amic                  

l’espera a baix.  
Ell marxa i la nena es queda sola a l’habitació; ara té dues coses que no li                 

marxen del cap: com ajudar el seu germà, i com fer veure als seus pares, que les                 
coses no són com ells pensen. 

Passen els dies i la petita cada dia està més preocupada pel seu germà; fa               
dues nits que té moltes dificultats per dormir; per més que hi pensi, no aconsegueix               
trobar solucions, arguments ni cap cosa que pugui fer canviar el seu pare d’opinió.              
Aquell pensament que el seu germà no pugui seguir estudiant, ser feliç i lliure la               
turmenta; falta una setmana per acabar l’escola, i el seu germà cada dia està més               
trist, desanimat i infeliç. 

La nena, que està asseguda a la cadira, ha escrit un text i l’ha posat dins d’un                 
sobre, l’ha signat amb el seu nom, ha baixat al menjador, i l’ha deixat a la taula. Els                  
seus pares l’agafen, s’asseuen al sofà i el llegeixen. Diu així:  

“Mare, pare, jo no entenc la vostra forma de pensar, potser és perquè sóc              
molt petita. Jo, quan sigui gran, voldré estudiar, treballar, i ser lliure, i penso que el                
meu germà vol el mateix, però li fa por dir-ho. Ens esteu intentant tallar les ales,                
però nosaltres tenim moltes ganes de volar”. 
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Els pares amb cara de no entendre res, pugen a l’habitació; la nena els              
espera, ajaguda al llit, mirant el sostre; quan els veu, somriu, els diu hola; els pares li                 
diuen que volen preguntar-li una cosa i ella accedeix al fet que ho facin. 

—Zaira, que vol dir que no entens la nostra forma de pensar? 
—Doncs és molt senzill: jo penso que homes i dones som iguals, podem fer              

el mateix, tenim dret a treballar i a estudiar del que vulguem, i no entenc per què                 
vosaltres penseu el contrari. 

—Però… 
—No, pare, no hi ha excuses; vull que m’expliqueu per què homes i dones no               

podem fer el mateix, per què el meu germà no pot seguir estudiant, i ha de fer el que                   
tu vulguis.  

—Perquè un home és més fort que una dona, perquè els homes no en              
sabem, de cuidar els fills, ni de fregar els plats. El teu germà no pot estudiar, perquè                 
necessitem que ajudi econòmicament la família. 

—Pare, no havia sentit mai uns arguments tan ignorants. Una dona pot ser             
tan forta com un home, fins i tot més; la mare tampoc no en sabia de cuidar els fills,                   
ni de fregar els plats; en va aprendre, va mostrar interès a fer-ho i tu podries fer                 
exactament el mateix. Ah, i m’estàs dient, que el meu germà m’ha de mantenir              
perquè tu dius que la mare no pot treballar? 

—Filla, la teva mare si no treballa és perquè no vol; jo no hi estic d’acord,                
però li deixo fer el que vol. 

—No, pare, la mare no treballa perquè sap que si decideix fer-ho, tu li              
aixecaries la mà, o la faries fora de casa; tu no acceptaries mai una cosa així.  

—Mira, filla meva, tens tota la raó; jo estic cansada de no dir el que penso, de                 
ser submisa, i de no ser independent. N’estic farta! 

—Veus, pare, intentes tallar-nos les ales i l’únic que has aconseguit és            
lligar-nos-les, fins al punt de trencar la corda. 

— D’acord. A partir d’ara les coses canviaran en aquesta casa; la teva mare              
buscarà feina, i jo col·laboraré en les tasques domèstiques! 

—I al teu fill, seguiràs lligant-li les ales?  
— No, el teu germà podrà estudiar, a condició que treballi per pagar una part               

de la carrera. 
—D’acord! 
El noi entra per la porta de l’habitació; feia estona que escoltava darrere.             

Entra a l’habitació, els dona les gràcies, i corre cap a la seva germana. 
—T’estimo. Gràcies per tot, petita —diu a la seva germana. 
A partir d’aquell moment, en aquella família tots van dir el que pensaven i van               

ser lliures. 
 
 
 

29 



IE CASTELLTERÇOL_________________________________________________ Sant Jordi 2020 

LA MEVA HISTÒRIA DALT D’UN GLOBUS 
(Ares Bach Guiteras, 1r d’ESO)  

Comencem des del principi. Fa un temps vaig viatjar amb globus, després de             
l’estrès de fracassar en els estudis. El viatge va començar als afores de Londres, la               
ciutat on vaig estudiar. El meu pla era viatjar per tot el món. La primera parada va                 
ser Andorra, en aquest país dels Pirineus vaig descobrir la família més maldestra             
que he conegut mai, el fet va succeir quan esquiava; aviat ens vàrem fer amics.               
Vaig seguir el camí i vaig aterrar a Mallorca, on només vaig passar uns dies, en                
què, vaig gaudir cada dia d’un paratge  diferent.  

La següent parada va ser a Algèria, lloc en el qual, vaig viure amb una àvia                
en uns campaments. La meva estada va ser de poc més de dos mesos; ja que, vaig                 
marxar quan aquesta va morir. Seguidament, vaig continuar el meu camí en globus             
i, per falta d’aliments, vaig haver de parar a Nigèria, època en la qual vaig treballar                
en una botiga de sabates per  a estalviar diners i seguir el meu camí. 

A continuació, vaig comparar-me un nou globus, l’altre el vaig vendre. El            
modern artefacte tenia alguns defectes, es quedava sense aire i, cada cop li             
costava més mantenir l’alçada. Després d’uns dies de vol, vaig xocar contra un             
arbre amb punxes que va aconseguir que el globus s’acabés d’esquinçar. 

Per culpa d’aquest fet, vaig quedar sense diners i, vaig haver de buscar-me la              
vida al Congo. En aquest país vaig viure tres anys, temps suficient per estalviar              
diners. Treballava en un zoo, on vaig aprendre a tractar amb animals.            
Afortunadament, hi vaig conèixer la Gimbya, la qual es va convertir en la persona              
més important de tota la meva vida. Vàrem viure una història d’amor preciosa,             
compartírem moltes experiències junts, també decidirem comprar un nou aparell. 

Actualment, el nostre destí és la ciutat de Londres; la nostra família ha             
augmentat considerablement amb l’arribada de la Cris i el Marc; els nostres fills, a              
qui intentem transmetre la passió pels globus aerostàtics. 

 
 

CRIM A L’ESTACIÓ 
(Pedro Pereyra Bilbao, 1r d’ESO) 

—Necessitem reforços, no acabem d’entendre com ha pogut morir el senyor           
Colin Berne —vaig comunicar amb rapidesa. Irlanda és un país perillós, fet que no              
em podia ni  imaginar quan vaig acceptar el treball de policia, feia ja dos anys. 

Aquella nit plovia molt. L’inspector de policia caminava nerviós pel carrer,           
anteriorment, hi havia hagut uns quants crims, i l'assassí, sempre els cometia en             
divendres, l’últim dia de la setmana. 

—Trucarem a un detectiu privat perquè resolgui ell mateix els pròxims casos            
d’assassinat que hi hagi —va comunicar l’inspector amb veu greu. 
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No em volia rendir tan d’hora. Alguna persona havia d’haver comès la            
desgràcia que havia ocorregut i, curiosament, alguna cosa dins del meu cervell de             
policia em deia que havia estat una persona, la qual treballava a la mateixa estació,               
ja que, tots els crims s’havien perpetrat al costat del tren, al sector 8. 

Al voltant del mort hi havia un objecte molt interessant, una carta de pòquer              
en la qual hi havia inscrit el mateix nombre. Van sortir tard del lloc, a la 1:56 hores                  
exactament, havia convençut el superior perquè no truqués a cap detectiu, almenys,            
no encara; sense saber que canviaria d'opinió ben aviat. 

Vam arribar a la comissaria i, de seguida, vam veure al costat de la porta, una                
carta que deia, amb una lletra ja una mica esborrada per la pluja:  

“Si voleu enxampar-me i que innocents deixi de matar, veniu demà a les              
23:30 hores a l'Albaross i intenteu d’una vegada caçar-me. 

Firma: míster “a”. 
—Senyor Breen, em sembla que no es podrà posposar l’arribada d’un           

detectiu per a resoldre l’assumpte;  això és més preocupant del que imaginava. 
—Darren, truca al detectiu com més aviat millor, no crec que aguantem més             

temps  sense tenir-ne  cap ni un. — Va dir l’oficial. 
—Però, per què a l’Albaross, per quin motiu hem d’anar a la presó on              

estan castigats els pitjors lladres i bandits? —vaig preguntar sense esperar que em             
responguessin. 

—No en tenim ni idea; però vol que li seguim el joc, ja que, la nostra intenció                 
és enxampar-lo, estem condemnats a participar en aquest, vulguem o no. 

  
 EL CAP DE SETMANA QUE MAI NO OBLIDARÉ 

(Ona Rodríguez Gallés, 1r d’ESO) 
Fins aquest matí no he arribat a casa, tenia moltes ganes d’explicar-vos un             

fet que ens va ocórrer fa tres dies. Són les dues, la meva mare està cuinant un                 
deliciós plat. Encara no sap el que ha passat durant aquests tres dies, pensa que he                
anat  a dormir a casa d’una amiga meva, però no ha estat ben bé així. 

 
Em dic Ària. Fa tres dies havia de passar la nit a casa de la Mariona, amb la                  

Queralt, l'Aina i la Nora. Tot va començar a la sortida de l’institut, vam anar a casa                 
de la Mariona a deixar les motxilles i a berenar. En acabar, vam pujar a la seva                 
habitació i ens vam posar a fer “Tik Toks”. Al cap d’una estona, quan ens vam                
cansar d'estar amb el mòbil, vam decidir anar a la papereria Ramona per comprar              
llaminadures. Després férem una volta pel poble i, no sé ben bé com, ens vàrem               
introduir dins un bosc, el qual mai havíem vist. Estàvem ben desorientades i, quan              
feia una estona que caminàvem per senders estranys, en vam albirar un de ben              
estret. D’aquell camí sortia un raig de llum ben espectacular, ja que, en aquelles              
hores, a l’hivern era de nit. Vam decidir encendre les llanternes dels mòbils perquè              
no vèiem res. Anàvem totes en fila índia perquè el camí era tan angost que no hi                 
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cabíem. Jo anava la primera, la Queralt (la meva millor amiga) la segona, l’Aina, la               
tercera, la Mariona la quarta i la Nora (la més despistada) anava l’última. Va              
haver-hi un moment en què no la sentíem, ens vam girar i ja no hi era. Teníem                 
moltíssima por perquè era de nit i ens havíem perdut. A les 20’ 30 h hauríem d'haver                 
estat a casa i ja eren les 21’ 00 h. La Nora havia desaparegut i vam decidir tornar                  
enrere. Començàrem a cridar-la pel seu nom; ningú no deia res, només se sentien              
els sorolls dels arbres que es movien pel vent i els desplaçaments dels animals del               
bosc.  

Quan eren les 23’ 30 h, encara no l’havíem localitzada i, teníem molta gana.              
Vàrem recordar que a la motxilla dúiem llaminadures, galetes i uns entrepans que             
ens havia preparat la mare de la Mariona. Vam seure en una petita esplanada i, ens                
vam menjar els entrepans. Tot seguit, la son es va apoderar de nosaltres i, vam               
decidir romandre-hi fent bivac. Passades unes hores, em vaig despertar perquè no            
podia dormir, la veritat no sé per què; sentia uns sorolls molt estranys, feia molt               
fred. Vaig anar cap al lloc d’on provenien aquests i vaig veure un arbust que es                
movia. Quan vaig fer espai entre les branques, per veure si hi trobava alguna cosa,               
va ser quan va aparèixer ell. Era un follet petit que em va dir que sabia on era la                   
Nora.  

Ja s’havia fet de dia i vaig anar a despertar les altres. Els vaig explicar el que                 
havia succeït i em van seguir fins al lloc on era el follet. Va començar a caminar i                  
s’assegurava que nosaltres el seguíssim. El camí durà una estona llarga, fins que             
vam trobar una cabanya molt ben feta. Dins s’hi trobava la Nora, que dormia feta               
una bola. Tremolava i tenia molt fred. Portàvem una manta a la motxilla i la vàrem                
tapar. Vàrem intentar despertar-la; però no ho aconseguírem. Feia un soroll           
estrany i no parava de tremolar. De cop, es va despertar d'un salt! Nosaltres també               
en vam fer un perquè ens vam espantar. Ens va mirar i, semblava que no ens                
conegués. Li vàrem fer veure que érem nosaltres, les seves amigues, però ella no              
ens parlava. Vàrem agafar-li les mans i la vàrem posar a peu dret. Ens va tocar els                 
cabells, la cara, els braços i les mans. Llavors, va pronunciar els nostres noms i, sí                
que ens coneixia! Li vaig preguntar què li passava i ens va explicar, amb veu               
tremolosa que, quan estàvem caminant, algú, no sabia qui, la va estirar del braç i se                
la va emportar cap a l’indret. La va obligar a menjar-se unes magdalenes que tenien               
molt mal aspecte i a beure's una poció molt estranya. La Queralt li va tocar el front,                 
no presentava símptomes d’estar malalta. Li vàrem oferir unes quantes galetes que            
ens quedaven. Se les va menjar com si no hi hagués un demà, tenia molta gana.                
En acabar-se-les, el follet ens va dir que podríem portar-la a un riuet que hi havia                
per aquelles contrades perquè es refresqués i per alleugerir-li el mal de cap. Aquest              
personatge era simpàtic i molt llest. El vam seguir fins al riu, la Nora va posar el cap                  
dins l’aigua cristal·lina i fresca. Nosaltres també ens vàrem refrescar la cara perquè             
feia calor. Allà mateix, vam dinar i ens vam poder banyar. El follet es va quedar amb                 
nosaltres per si necessitàvem ajuda. En haver acabat, la Nora ja es trobava bé. Va               
trucar la mare de la Mariona i li va dir que estàvem bé. No li va voler explicar el que                    
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va viure la Nora perquè ens feia por la seva reacció. Ella lli va dir que tornaríem                 
aviat i que ens havíem quedat a dormir en aquell bosc perquè ens va agradar molt.  

Passada una estona, l’Aina li va preguntar al follet com es deia i, on estava el                
centre del poble perquè no sabíem com havíem de tornar. Ens va dir que es deia                
Dan i que sabia com arribar-hi; però que estava molt lluny. Vàrem començar a              
caminar i a caminar… Quan ja havien passat unes hores, vàrem trobar un altre riu i                
vam tornar a banyar-nos. Feia una calor terrible! Un cop refrescades, seguírem            
caminant cap al poble. Quan per fi arribàrem, anàrem directes a comprar un refresc              
per beure. El follet es va acomiadar de nosaltres. Li vàrem donar les gràcies per tot                
i li vàrem oferir un petit obsequi. Férem una volta pel poble i cap a les 19’ 30 h, ens                    
dirigírem cap a casa de la Mariona. Quan vàrem arribar, la seva mare estava ben               
preocupada. Li vàrem explicar detalladament, fins i tot el que ens va passar amb la               
Nora. Ens vàrem estirar al sofà i visualitzàrem una pel·lícula de Netflix; mentre             
menjàvem unes crispetes que ens havia preparat la Júlia, la mare de la Mariona.              
Ben aviat, l’Aina i la Queralt es van adormir i, quan va acabar la pel·lícula, les vàrem                 
avisar per anar cap a l’habitació. L’endemà, ens vàrem despertar, la Júlia ens havia              
preparat uns pancakes boníssims. Vàrem trucar a les nostres mares i els vàrem dir              
que hi aniríem a l’hora de dinar. Vàrem acabar d'esmorzar, ens vàrem vestir i vàrem               
partir cadascuna a casa seva. Va ser un cap de setmana espectacular i que mai no                
oblidarem. 

 

AVENTURA SERPENTIL 
(Nhamâ Vidigal Gómez, 1r d’ESO) 

Existeix un conte que poca gent coneix. I, en aquest, un personatge            
fascinant:   la Nura.  

La Nura era una noia que no tenia por de res, bé de res no, li feien molta por                   
les serps. No anava a l’escola perquè en el seu temps no n’hi havia , però, passava                 
hores a la biblioteca. Li encantava llegir els contes de misteri, els romàntics, fins i               
tot els de por! Però, el que més li agradava era imaginar històries; s’imaginava que               
era la protagonista, la dolenta, la salvadora, la que caminava per allà sense saber              
el què passava… Però, hi havia un problema, no tenia ningú amb qui passar              
l’estona perquè els seus amics havien d’ajudar amb les feines de casa, o alguns, fer               
alguna petita feina per poder guanyar més diners… Ella No ho entenia, perquè a la               
seva família eren setze germans, i n’hi havia que no tenien res a fer. La Nura,                
juntament amb la seva germana bessona Ruth eren part integrant d’aquest grup.            
Sempre era el mateix: aixecar-se, vestir-se, esmorzar i anar a la biblioteca. Només             
marxaven  d’aquell indret  per dinar; i al vespre,  per sopar i dormir.  

Però, la noia estava cansada de fer sempre el mateix, li venia de gust              
canviar una mica! 

Per aquest motiu, va parlar amb els seus germans. A ells no els agradava              
llegir i li varen recomanar que deixés d’anar a la biblioteca perquè això la feia ser                
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avorrida. I així ho va fer; no hi tornà més, quedava a casa contemplant les tasques                
dels altres, o marxava al camp a veure animals, plantes… 

Un bon dia, normal i tranquil, els seus pares van dir-los que marxaven una              
setmana a l’Illa de Pasqua per buscar feina. Els germans i les germanes ho              
celebraven perquè sabien que durant aquell període de temps podrien aprofitar per            
deixar de netejar i treballar (tot i saber que la casa els quedaria molt bruta i                
abandonada). Un cop van marxar els pares, cadascú va anar a un lloc diferent, uns               
a una festa, els altres al mar... Però, del que no se’n recordaven era dels animals,                
no de les mascotes, sinó dels animals salvatges… 

El cinquè dia (divendres 14 d’agost) continuaven amb la mateixa dinàmica.           
Els pares no en sabien res; però tampoc no hi pensaven gaire, perquè confiaven en               
els seus fills. 

Però, un dia es van trobar amb una petita sorpresa que no els va agradar               
gaire (sobretot a la Nura)… En tornar a casa, de vespre, van agafar la clau, la van                 
posar al pany, la van fer girar, van baixar el mànec, van obrir la porta i… La casa                  
estava tota plena de serps! El més curiós és que estaven classificades per colors!              
En aquell moment, la Noia no va poder suportar aquella escena i, va caure a sobre                
de la seva germana bessona. Tots van quedar amb la boca oberta, i llavors, el               
germà que passava el dia explicant acudits va dir: — jo de vosaltres tancaria la               
boca, no fos cas que us hi entrés una serp! Tots el van mirar fent girar els ulls.  

No sabien què fer, però amb tantes serps no podrien ni entrar a casa! Segur               
que si els pares veiessin allò, s’empiparien molt. Però, no podien restar immòbils i              
contemplar el que havia passat. Van començar a pensar solucions, però amb cada             
una, sorgia un nou impediment. La veritat és que un problema d’aquests, no és tan               
fàcil de solucionar. La solució més viable els va semblar que seria saltar i esquivar               
els pilots fins a arribar al telèfon fix.  

Va ser aleshores, quan el germà que gaudia de més memòria, va dir que no               
en tenien. Van estressar-se, tenien la casa plena de serps, era tard, patien gana i               
no trobaven cap solució per al gran problema. Van decidir que anirien saltant i              
esquivant les serps fins a arribar a la cuina. Allà podrien agafar alguna cosa per               
menjar i, seguidament, anirien cap  a l’habitació dels pares.  

Així ho van fer, quan van arribar a la cuina, van agafar un paquet de galetes,                
una ampolla d’aigua i van marxar cap a l’habitació. En el trajecte, la Nura es va                
despertar, en veure’s a coll de la seva germana que saltava i esquivava els pilots de                
serps; va fer un crit que, fins i tot els veïns dels seus veïns van escoltar. En aquell                  
moment, la seva germana es va espantar i va perdre l’equilibri. La Nura va caure i                
les serps s’excitaren. Es van espantar encara més, i per això, no van poder seguir               
avançant (tot i que els quedava poc per arribar).  

Seguidament, van començar a sortir els primers rajos de sol; l’endemà els            
pares tornaven i, tot seguia igual que la nit anterior. Els veïns, que amb el crit de la                  
Nura no havien pogut dormir, van anar a assabentar-se del que havia succeït;             
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però, en veure les serps, van obrir molt els ulls i van marxar corrent a demanar                
ajuda.  

La Nura es va aixecar ràpidament i va començar a córrer, les seves             
germanes li anaven al darrere i les serps, les perseguien. 

Finalment, van arribar a l’habitació dels pares, i deixant anar aire, es van             
estirar sobre el llit. Uns van menjar alguna galeta, d’altres van beure un glop              
d’aigua, n’hi havia que ploraven, mentre d’altres pensaven. Qui i com ho hauria             
pogut fer? Fos qui fos, li havia sortit fantàsticament. Ja no estaven en perill; però les                
serps seguien circulant per la casa. De sobte, el germà mitjà, que sabia que sota de                
la casa hi tenien un camí subterrani, va dir: — I si… Tots hi van estar molt d’acord;                  
confiaven en el seu germà. Per tant, li van fer cas. Sortint per la finestra de                
l’habitació dels pares, van arribar a l’entrada del camí, i, de mica en mica, s’hi van                
anar  instal·lant. 

Al cap d’una bona estona de caminar, alguns n’estaven cansats. La Nura,            
que anava la primera perquè creia que així estaria més lluny de les serps, va               
començar a veure un raig de llum. Era la sortida! Quan ho va dir, tots van fer servir                  
les seves últimes forces per córrer fins allà. Un cop a fora, van començar a pensar.                
Què podien fer amb aquelles serps? El primer pas va ser tancar la porta d’entrada               
de la casa. 

De sobte, van veure arribar els veïns, però no venien sols; els acompanyava             
una bona part del poble que, en saber l’incident, van agafar el que van poder i van                 
córrer cap allà. En veure’ls, la Nura i els seus germans es van emocionar, només de                
pensar que la majoria de la gent del poble els ajudaria. Lentament es             
tranquil·litzaren. Un noi del poble va donar un parell de guants i una bossa a cada                
germà. Aquests agafaren i posaren a les bosses, amb molt de compte, les serps fins               
que, de mica en mica, van desaparèixer. En acabar, van donar les gràcies a tothom               
i van prometre que no deixarien que tornés a passar. L’endemà, van anar a rebre els                
pares a l’aeroport. Quan arribaren a casa, els van explicar el que havia passat, i               
novament, van prometre que no succeiria més. Finalment, no van saber com            
havien arribat les serps a la casa; però van viure molt feliços i van menjar pastissos! 

 
El NOSTRE KARMA 

(Angela Stock Pérez, 1r d’ESO) 

Em dic Emma i avui us explicaré una història que ens va succeir a les                
meves amigues i a  mi l’estiu passat.  

Tot començà un dilluns després de l’institut. A la sortida, normalment anàvem            
a la caseta de l'arbre, situada en un jardí abandonat enmig del bosc. Aquest fet ens                
permetia gaudir d’unes hores de soledat.  

Aquell dia estava a punt de ploure i vam decidir anar directament a la caseta,                
esperar que amainés la pluja per poder tornar a casa.  
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Quan vam entrar-hi, al bell mig del terra hi havia una caixa misteriosa. Ens              
va semblar molt estrany. La vam obrir i a dins hi havia una nota en la qual hi havia                   
escrit: “1-12-12-21-14-27-5-21-22-15-19”. A mi, que sóc molt curiosa, i segons les           
meves amigues, molt intel·ligent, em va semblar molt misteriós. Al fons de la capsa              
hi havia tres pedres de color lila, tot plegat era massa coincidència. Vam decidir              
convertir-les en símbol d'amistat. Cadascuna de nosaltres va triar una pedra i            
guardarem  la capsa  a un calaix de la caseta de l’arbre. 

De sobte, algú ens va trucar; era una veu molt entretallada, ens va dir              
exactament els números de la nota que guardàvem a la capsa que hi havia al calaix.                
En aquest moment vàrem  començar a angoixar-nos. Restarem mudes. 

Després d’una estona a la caseta, va parar de ploure i decidirem marxar cap              
a casa, deixar les motxilles i anar  a dormir a casa de la Zoe. 

De camí, ens vàrem trobar un grup de noies de l’institut que no coneixíem,              
però les vàrem ignorar i vam seguir caminant. Després d’una estona ens vam             
adonar que ens estaven seguint, i ràpidament entràrem a casa de la Zoe. Les cinc               
noies van romandre fora de la casa i després d’uns minuts, van desaparèixer.             
Estàvem molt espantades quan, de sobte, vàrem sentir com algú picava a la porta.              
Vàrem córrer cap a l’habitació de la germana petita de la Zoe, la Marta, i ens vàrem                 
amagar sota el seu llit. A l’instant, vàrem veure l’ombra d’un home que passava pel               
passadís i, llavors, ens vàrem adonar que els nostres pares no tornarien fins a la               
setmana següent perquè havien marxat de viatge junts. No sabíem que fer! Vàrem             
decidir preparar les motxilles i dormir a la caseta de l’arbre fins que tornés la meva                
germana gran l'endemà. 

Quan tornàrem a la caseta, sospitosament la capsa estava a sobre de            
l’escriptori i ens va semblar molt estrany perquè ningú sabia on s’ubicava aquesta.             
Ens vàrem espantar molt. Vàrem començar a trucar a molta gent, malgrat tot, ningú              
contestava. 

Aquell moment va ser com si es parés el món, ràpidament vaig recordar els              
números. Quin significat tindrien? Llavors vaig decidir parlar-ho amb les noies per            
veure si podíem esbrinar el que ens volien comunicar. 

Vàrem començar a parlar dels números i, de sobte, les nostres enemigues, la             
Clàudia i la Marina, van trucar per dir-nos que havien quedat a casa de la Cristina, i                 
que no hi estàvem convidades. En aquells moments, estàvem tan estressades que            
vàrem decidir no prestar-los atenció i seguir parlant sobre aquell codi de números             
misteriós. Vàrem sortir un moment per veure si algú ens podia ajudar; però a fora               
no hi havia ningú. 

Quan vàrem tornar a la caseta, veiérem que estava tota plena de pintura i de               
paper higiènic. Vàrem entrar i ens vàrem asseure al sofà del cantó de la finestra i;                
de sobte, es va sentir un tro molt fort que va fer que la Zoe s’espantés, mogués la                  
taula i conseqüentment la capsa caigués a terra, s’obrís i caiguessin les tres pedres              
en forma de cercle. La paret va esdevenir de color blau i es va il·luminar el codi de                  
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números en un vermell lluminós. No ens vam espantar perquè durant tot el dia              
havíem experimentat fets poc convencionals. 

En aquell moment vaig recordar el que em va dir la meva mare quan era               
petita:”les coses mai són el que semblen”. Vaig pensar que tal volta no eren              
números sinó lletres. 

Llavors, algú va trucar a la porta i vam anar a obrir, era una mena d'ombra                
que ens va dir que anéssim de pressa. 

Des d'aquell dia hem tingut experiències no gaire bones i, algunes, no tenen             
explicació, com una mena de maledicció  o karma. 

Va arribar el moment d’anar a la caseta perquè durant tot l’estiu i una part del                
primer trimestre encara no hi havíem tornat. Crèiem que la caseta estava maleïda. 

Anàrem cap a la caseta de l’arbre per veure que havia ocorregut amb la              
capsa, el codi i les pedres. En arribar, aquesta tornava a estar al centre de la                
caseta, ben col·locada, cosa que ens sorprengué perquè quan vàrem marxar, la            
vàrem deixar tirada amb les pedres amb forma de cercle. 

Ja sabia com desxifrar el codi! Vaig escriure l’abecedari i després vaig            
continuar amb els números;però amb l’ordre de les lletres que coincidien. El resultat             
de la paraula va ser: “allunyeu-vos”. A la fi havíem desxifrat el significat, el culpable               
de la nostra mala sort no era la caseta sinó la capsa i probablement les pedres. 

Vàrem anar a un penya-segat dels afores del poble i llençàrem la capsa, per              
fi ens havíem  desfet de la nostra mala sort. 

Però, la història no acaba aquí perquè vàrem tornar a la caseta i la capsa               
tornava a estar al centre del terra de fusta. 

L’Anna inspeccionà la capsa amb detall una bona estona i hi trobà una petita              
porta. La vàrem obrir, hi havia un paper en el seu interior que contenia unes               
coordenades. Les  buscàrem per internet i deduirem que era a la plaça del poble.  

Arribàrem a la plaça i no hi havia ningú, estàvem soles. Havíem trobat una              
porta darrere d’una casa i l’havíem oberta. Trobàrem com una mena de roca amb              
un forat enmig, envoltada de tres petits espais. Provàrem d’encaixar la capsa però             
no va ser possible. Seguidament, traguérem les pedres de la capsa i les col·locàrem              
als petits espais i, sí, encaixaven. Finalment, provàrem d’encaixar la capsa i,            
misteriosament, sí que hi va cabre. Quan entràrem a la caseta, per sort no hi havia                
cap capsa;  l’únic que hi havia era un paper amb una frase escrita:  “Bona sort”. 
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