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editorial
S’acaba el temps

S’acaba el temps d’aquest curs i arriba l’hora de fer balanç de totes les activitats que 
s’han fet aquest any. Ens vàrem proposar al setembre que el concepte temps fos un fi l 
conductor de molts dels projectes que fem al centre. En aquest número de juny de la 
revista El Clip en podreu veure alguns.

Podreu llegir un resum de les xerrades a la biblioteca parlant del temps des de diferents 
àmbits. Veureu alguns dels textos del concurs literari de Sant Jordi, on la tema comú a 
tots els cursos era el concepte de temps. Fins i tot, aprofi tant que un dels objectius del 
curs era promoure els treballs interdisciplinars, veureu com alguns alumnes varen po-
der viatjar amb una autèntica màquina del temps, per viure un esdeveniment històric 
i tornar per fer-ne una crònica davant els companys de classe.

I us explicarem el concert de primavera, que presentava el treball fi nal del projecte 
Un món per les persones, on amb música, audiovisuals, poesia i dansa, els alumnes de 
2n d’ESO varen explicar-nos el temps del recorregut vital (la casa, el mar, l’eufòria, la 
incertesa), sovint dramàtic, de les persones refugiades.

Tot això i molt més, hem fet amb el temps que teníem. Gaudiu del Clip!

Rafel Juanola

Director
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Tres trimestres, nou mesos, 270 dies i un munt d’infinites experiències. En tot aquest 
temps, hem crescut, no només com a alumnes ni com a actors i actrius. Hem crescut 
de manera molt més completa, com a persones. Junts hem aconseguit ser UN, hem 
construït un puzle amb peces que al principi no encaixaven com haguéssim volgut. 
Segons el diccionari de la llengua catalana, la definició de teatre és:  Art de la compo-
sició o representació de les obres d'aquest gènere.
Per nosaltres no és simplement representar obres, és sentir cada frase, experimentar 
els nervis inevitables abans de sortir dalt d’un escenari i sobretot la capacitat de can-
viar de personalitat, de nom, fins i tot de vida durant una hora.

Alumnes de l'optativa de 4t de teatre

Amor Responsabilitat Treball
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Concert de primavera: 1r, 2n ,3r i 4t d'ESO
El concert de primavera de 2n d’ESO va 
ser la culminació del projecte Un món 
per a les persones treballat en els diferents 
àmbits disciplinaris. En aquest concert es 
van representar les diferents fases que un 
refugiat viu en els diferents moment de 
la seva experiència.   Un projecte d’apre-
nentatge per  mobilitzar la  part artística 
i emocional dels nostres alumnes. L’ob-
jectiu? Empatitzar amb les emocions que 
poden sentir uns nois refugiats i com ho 
podem expressar a través del nostre cos. 
Per aquest motiu, vam   necessitar l’aju-
da de les germanes Neus i Helena Masó 
d’Impas Dansa, que ens van fer un taller 
d’Expressió corporal, creant les coreogra-
fies del concert de primavera.  El muntat-
ge audiovisual era fruit de les làmines que 
van treballar a Visual i Plàstica i també 
dels poemes visuals que van treballar a les 
classes de català. 

El concert va tenir diferents etapes en el 
temps:

 passat
Zona de confort, alegria: Vam comen-
çar treballant l’emoció de l’alegria amb la 
cançó d’Aprop de Teràpia de Shock. Vam 
acompanyar la cançó amb un tabdub fil-
mat pels alumnes en el qual sortien imat-
ges de la seva zona de confort: família, 
amics… 

La segona cançó va ser Joc de trons de 
Ramin Djawadi per representar el canvi 
polític que desencadena una guerra i un 
trencament de tota l’estabilitat que tenen. 
La zona de confort és el PASSAT dels re-
fugiats.

 present
Fugir corrents, el mar, la por: Els refu-
giats comencen a fugir de la guerra i aca-
ben a dins d’una barca enmig del mar. A 
la barca viuran la por i la tristesa, tot can-
tant la cançó Com plora el mar d’en Joan 
Dausà. 

Ens salvem, l’eufòria: Per sort se salven 
i quan toquen terra els envaeix un senti-
ment d’eufòria, tot interpretant i ballant la 
cançó Titanium de David Ghetta.

La dura realitat, el desengany:   Però la 
dura realitat resulta ser que, o es  juguen 
la vida  creuant la frontera, o acaben en els 
camps de refugiats, a on canten el Rap de 
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Concert de primavera: 1r, 2n ,3r i 4t d'ESO
la Joana Raspall (poema Podries) adaptat 
per l’alumna de batxillerat Júlia Balés. 

futur
La incertesa del futur, l’esperança: Fi-
nalment llegim el nostre manifest a on 
demanem obrir fonteres i acollir la gent 
que arriba de fora. Tot acaba amb la cançó 
Un món per les persones d’Strombers a on 
cantem tots els alumnes i professors que 
han participat en el projecte acompanyats 
dels alumnes de 4t d’ESO: a la bateria, 
Ferran Mateos, i al baix, l’Aniol Funtané. 
La cançó s’acompanya amb un conjunt de 
cartells fets pels mateixos alumnes, amb 
missatges d’esperança per un món millor 
en el qual totes les persones es puguin 
sentir iguals i lliures. L’esperança en un 
FUTUR millor.

D’altra banda, i relacionat també amb el 
tema del Temps, els alumnes de l’optativa 
de 4t van filmar un vídeo i l’alumna Ari-
adna Jiménez el va editar. En ell es veien 
imatges de quan eren petits i imatges ac-
tuals per fer una reflexió sobre el pas del 
temps i el canvi d’etapa. La cançó que van 
interpretar per acompanyar les imatges va 
ser Stop the clocks de L.A. de la qual en van 

fer una adaptació lliure: 

Escolta’m bé, no hi ha res que tu no puguis fer, 
cada cop que dius.

Escolta’m bé, només hi ha una cosa que no pots 
fer, cada cop que dius.

No pots parar el temps per sempre. 

Escolta el cor què et diu i para el temps per tu i 
per mi

Escolta un  altre cop i  para el temps per sempre.

Escolta’m bé, hi ha moltes coses que voldràs fer, 
cada cop que els veus.

Escolta’m bé, hi ha molts moments per recordar, 
cada cop que els sents.

Tu pots, parar el temps per sempre.  I sentir en els 
records com es para el temps per tots. Escolta un 
altre cop i para el temps per sempre.  Quantes co-
ses dins del cor...

Tot succeeix massa ràpid, l’ESO forma ja part del 
passat, tot ha canviat tan ràpid que hem de parar el 
temps per sempre. Parar el temps per tu i per mi. 

Parar el temps per sempre…..Parar el temps!

D'altra banda, els alumnes de 1r d’ESO 
varen portar a terme un repertori de 5 
cançons. La primera era Avions de Pa-
per que la varen interpretar amb un pe-
tit conjunt de cambra format per dos vi-
olins, violoncel, saxo, trompeta, piano i 
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teclat, més les flautes per part de la resta 
d’alumnes. Vàrem cantar dues peces de 
la UAP17 amb el tema dels refugiats (en-
guany el tema de la Cantata per la Pau era 
també sobre els refugiats) que van ser Un-
der pressure de Queen amb una adaptació 
lliure per a la Cantata i Un escrit sobre 
el mur de Demis Ruso, també  amb una 
adaptació per a la cantata . Després vam 
cantar una peça amb suahili, però d’un 
compositor nord- americà (Jim Papoulis) 
que està especialitzat en peces per veus jo-
ves. I l’última peça que vàrem interpretar 
va ser una peça d’estiu del grup Walk of 
the earth que es titula Summer Vibe i que 
la vam interpretar cantant i tocant ukele-
le, amb l’acompanyament d’un vídeo amb 
imatges dels nostres alumnes de 1r al llarg 
d’aquest curs.

Mònica Pozo i Montse Andreu

Rumba del temps.  Joan Miquel Oliver

Això era un senyor que era rellotger, 

arreglava rellotges i també 

arreglava joguines, i aquest senyor 

tenia rellotges en observació.

I un bon dia va llegir

que es temps és relatiu,

«Relatiu de què, relatiu amb a què». 
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El temps en 
el cinema

 

I un bon dia va llegir

que es temps és relatiu,

«Relatiu de què, relatiu per què». 

«Perquè sa velocitat de sa llum

no canvia dins s’espai en moviment, 

i a s’equació sa variable que varia 

és sa des temps». 

Això era un senyor que era rellotger, 

destrossava rellotges amb un martell, 

arreglava joguines, i aquest senyor 

tenia taronges en observació.

I un bon dia va llegir

que es temps és relatiu,

«Relatiu de què, relatiu amb a què». 

I un bon dia va llegir

que es temps és relatiu,

«Relatiu de què, relatiu per què».

«Perquè sa velocitat de sa llum

no canvia dins s’espai en moviment, 

i a s’equació sa variable que varia 

és sa des temps». 
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Un món per les persones
Enguany era molt necessari tractar amb 
els alumnes un tema que, malauradament, 
és repetit pels mitjans i ens fa testimonis 
del drama que viuen milers de persones 
que fugen de la guerra. Persones que in-
tenten trave ssar el Mediterrani i conver-
teixen part de la seva vida en una odissea 
amb un fi nal incert fi ns a voler arribar, 
sense massa èxit, a un lloc que els aculli 
per poder viure amb dignitat.

El drama dels refugiats és conegut per tots 
però és molt important tenir-ne una visió 
que s’endinsi en les causes, l’origen, en co-
neixement de la realitat del país d’origen 
i dels suposats receptors. I encara és més 
important dotar de mecanismes d’empatia 
cap a “l’altre” que pateix, que ha perdut la 
casa, la família, els somnis o la dignitat.

Tots els alumnes de 2n d’ESO van parti-
cipar en un projecte interdisciplinari de 
dues setmanes de durada que tractava la 
temàtica del refugiats. La intenció va ser 
fer-ho des de totes les matèries, donant 
diversos enfocaments que s’enriquissin els 
uns amb els altres, amb la fi nalitat d’apro-
par-se a aquelles vides que algú n’ha dit 
ATURADES. Així doncs, vam presen-
tar el projecte a les tutories realitzant un 
treball de reconeixement d’emocions. I al 
llarg de les dues setmanes següents vam 
fer rutes amb scratch pel mediterrani a 

Tecnologia; vam estudiar els corrents del 
Mediterrani i l'orientació a Experimen-
tals; vam identifi car les causes de la guer-
ra i els Drets Humans a Socials; els colors 
i les emocions a Visual i Plàstica; poemes 
visuals a Català; educació emocional a 
Castellà i també a Matemàtiques…Tot 
això va dotar als alumnes de coneixement 
i eines per la realització d’un treball d’ex-
pressió musical, visual i corporal que va 
ser mostrat al Concert de Primavera del 
passat 18 de maig (vegeu les pàg,. 4 i 5). 

El fi l conductor del projecte va ser un vi-
atge emocional, començant amb allò que 
un sent a prop i amb el que se sent feliç; 
de sobte, la guerra i la mort; el mar com 
a única via d’escapatòria, amb la calma 
però també la por a morir; sentir de sobte 
l’eufòria d’arribar, i novament, un futur in-
cert... Perquè les emocions són universals, 
i les té un sirià, les ha tingut un bosnià 
però també les vivim i sentim diàriament 
tots nosaltres…

Amb aquest viatge ens hem apropat a una 
realitat dura, humana i present. Hem estat 
altaveu d’un drama que afecta la dignitat 
de les persones i sobre el que cal actuar. 
És per això que, també des de la revista 
Clip seguim i seguirem reclamant: Obriu 
fronteres, volem acollir i volem viure en 
Un Món Per Les Persones.

Mariona Dalmau
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El viatge en el temps

Aquest curs, els alumnes de 2n d’ESO han 
participat en el projecte interdisciplinari LA 
MÀQUINA DEL TEMPS, organitzat pels pro-
fessors de les diferents matèries. Els objectius 
principals d’aquest projecte eren conèixer un 
fet històric d’importància mundial; despertar 
el propi interés, saber fer recerca per internet; 
aprendre a escoltar els 
altres companys i valo-
rar les seves opinions; 
aprendre a prendre de-
cisions; aprendre a sin-
tetitzar, a explicar i a 
autoavaluar-se.

El treball començava 
amb la tria d’un esdeve-
niment històric d’àmbit 
mundial. Cada mem-
bre del grup explicava i 
defensava la seva proposta i en acabar, entre 
tots, triaven l’opció que més els havia agradat. 
Un cop havien decidit quin esdeveniment 
treballaven, havien de realizar diferents fi txes 
que els ajudaven a saber més sobre el lloc on 
havien de viatjar (idioma, malalties, alimen-

tació, roba, avenços tecnològics…). Quan ja 
havien recopilat tota aquesta informació, era 
el moment de preparar-se la maleta (virtual 
o real) amb tot allò que s’emportarien: roba 
adequada al temps històric i al temps mete-
orològic; un diccionari de viatge que els per-
metés establir conversa amb la gent del lloc; 
una farmaciola amb remeis o medicaments de 
l’època; un objecte musical, entre altres.

Amb la maleta feta i ben equipats, entraven a 
la màquina del temps que els traslladava en el 
lloc i en el temps escollit. La penúltima fase 
del viatge consistia en documentar-se sobre el 
seu esdeveniment històric, a on passava (pai-
satge i arquitectura del lloc) i com vivia la gent 

en aquell moment. Ca-
lia que triessin un ob-
jecte per emportar-se 
i demostrar que real-
ment havien estat en 
aquell lloc.

Finalment, havien de 
representar, mitjan-
çant una exposició 
oral teatralitzada o 
enregistrada (vídeo), 
tot allò que havien vist 

per tal de fer-ho viure a la resta de la classe. 
L’exposició havia de tenir una durada de cinc 
minuts i calia que hi haguessin els següents 
elements: veu en off , caracterització, decorat, 
objecte que s’emportaven del lloc i música.

L’experiència va ser molt positiva, tant per als 
alumnes com per als professors. Durant les 
dues últimes hores de tota una setmana (10 
hores en total) els nois i noies de 2n van poder 
viure i conèixer uns fets històrics molt inte-
ressants. 

Equip docent de 2n d'ESO
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Parlem del temps

El mes de març va tenir lloc a la biblioteca de l'ins-
titut tres interessants xerrades relacionades amb el 

concepte del text. Aquí en teniu un breu resum.

La forma del temps (Rafel Juanola)

En la xerrada La forma del temps vàrem parlar de 
relativitat. De com la constància de la velocitat de 
la llum implica la relativitat del temps i de com 
cada observador percep el temps diferent segons 
sigui la seva velocitat. I també vàrem parlar de 
com l’espai i el temps estan íntimament units en 
un ens anomenat espai-temps que la gravetat dels 
astres doblega i canvia, com en el cas de les ones 
gravitatòries. Alguns d’aquests conceptes estan 
tant allunyats de la nostra intuïció, que en podem 
fer una aproximació poètica.

El temps geològic (Dolors Salvador)

Per explicar el concepte de temps geològic, que és 
tan diferent del biològic al que estem acostumats 
(anys) i per això resulta difícil d´entendre perquè 
es mesura en milions d´anys (m.a.) utilitzo sempre 
un calendari d´un any.

L´idea inicial és del divulgador científic Carl Sa-
gan que feia el programa Cosmos de la BBC, així, 
l´1 de gener, significa la formació de la terra fa 
4.600 m.a.... i cada esdeveniment important, per 
exemple inici vida, primeres plantes, primers ver-
tebrats... és un dia concret del calendari...

Cal remarcar que el que més xoca és que l´aparició 
de l´homo sapiens seria l´últim segon del 31 de 
desembre....i tot i així hem estat capaços de carre-
gar-nos-ho gairebé tot.

Llengües i temps (Albert Bayot)

Pensar en la relació entre LES LLENGÜES i EL 
TEMPS ens remet, forçosament als treballs de 
Noam Chomsky, Piaget i Vigotsky en què es plan-
tejaven si el llenguatge condicionava el pensament 
o si la relació era inversa. Probablement hi ha ar-
guments per a tot però, el que és cert és que la con-
cepció del temps ( la manera com hi pensem) té 
repercussió en com usem els elements temporals 
en les diferents llengües.

Tot i que el tractament del  temps és un universal 
lingüístic  (el trobem a totes les llengües) cada idi-
oma utilitza els diversos recursos de què disposa 
de forma diferent. Quins són aquests recursos ? 
Doncs poden ser els següents: els verbs, els adver-
bis de temps, alguns substantius, alguns adjectius, 
alguns marcadors textuals, diverses combinacions 
de lèxic i alguns recursos sintàctics. L’exposició va 
consistir en repassar aquests elements a fi de veu-
re amb claredat que marquen aspectes temporals i 
centrar-nos en com canvia l’expressió dels verbs en 
set llengües diferents.

En definitiva, TEMPS i LLENGÜES tenen una re-
lació estreta i l’estudi de com cada idioma tracta 
l’element temporal ens pot donar moltes pistes de 
la seva cultura.
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Microrelats

Sóc Jo

  Sóc tot i res. Sóc abstracte i real a parts iguals. Sóc el més preuat que tens i el que 
menys diners et costa. Estic en els moments importants i en les banalitats quotidianes.
Alguns il·lusos creuen que saben controlar-me, d’altres no s’adonen de la meva presència fi ns 
que és massa tard… Però tots, un darrere l’altre, cauen en les meves mans.
Rellotges, cronòmetres… només calculen una minúscula part de la meva immensitat.
Hi ha gent que m’odia perquè els vaig treure el que més estimaven. N’hi ha d’altres que s’afe-
rren a mi, que voldrien pausar aquest instant per por que els exploti la bombolla de felicitat 
en la qual viuen.
Si tu ets d’aquestes persones que creuen que estan per 
sobre meu, vigila, perquè algun dia miraràs enrere i 
veuràs tots els moments que has malgastat en fets que 
no tenien importància. Després no em diguis que no 
t’he avisat.

Clara Jordà (2n ESO)

Putrefacta

 Él se hallaba en el parque junto a su camarada, exhausto de tanto andar. Me arrojó al suelo, 
como otra lata más, inútil, débil, después de haber consumido mi interior. En ese parque permanecí 
unos días. Algunos me pateaban, otros me ignoraban, pero nunca se dignaron a reciclarme.
Un día apareció un hombre con traje amarillo, brillante como una luciérnaga, y empezó a barrer, fi na-
mente, toda la inmundicia del lugar, inclusive yo.
Desde ese instante, viví en el vertedero, encarroñándome poco a poco, oxidándome y muriéndome 
lentamente. Aguardaba mi trágico fi nal. Un fi nal que tardaba en llegar. Comprimida, destrozada, pero 
aún viva. Aún así no comprendía cómo seguía con vida.
Hace ya una década que estoy viva, y sigo aquí, pudriéndome en la suciedad:     ¡una vida sin sentido! 
Lamentándome de mi cruel destino.

Sol González (4t ESO)

Si tu ets d’aquestes persones que creuen que estan per 

veuràs tots els moments que has malgastat en fets que 

llauna rovellada

Aquest any, el concurs literari de Sant Jordi, organitzat pel departament de llengües i 
llengües estrangeres, va consistir en la presentació  de microrelats relacionats amb el 
concepte del temps. D’entre tots els treballs presentats, la majoria d’ell molt originals, us 
presentem els guanyadors de cada categoria.  
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El tiempo

 Se hizo la luz. Y cesó todo gemido e incongruencia. De repente, empezó un pequeño mur-
murio que inmediatamente se convirtió en un chillido ensordecedor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué 
es esta sensación que me envuelve y que penetra por todos lados? Siento que algo está empezando a 
restar. Presiento que solamente es el comienzo y que hay muchas variantes de esta sensación que aún 
tienen que transcurrir. Es un fenómeno llamado vida. Hay milésimas, segundos, minutos, horas, días, 
semanas, meses, años, décadas, siglos… tiempo. Es tal la sensación que he empezado a llorar. Es abru-
mador. Y no se interrumpirá, ni mucho menos.
 Se incrementará. Irán avanzando los minutos y los años y todo cambiará. Creceré, conoceré 
el mundo y sus misterios, compartiré mi vida con alguien, nacerá otra vida, crecerá, me haré mayor y 
moriré. Y así ha sido, es y será hasta el fi nal de los tiempos. Y después, ¿surgirá un nuevo principio? ¿El 
tiempo y la vida, no son lo mismo?
 ¿Qué sabré yo? Sólo soy un bebé.

Constantí González (3r ESO)

Enemic mortal

Temps… maleït concepte abstracte que ens turmentes, ens tortures incessantment durant dia rere dia, 
sense descans, sense escrúpols ni miraments, impassible, injust, però imparable i impertorbable. Més 
valuós que l’or, observador de l’existència, testimoni de l’aparició del cosmos, del caos i del dia en què 
tot serà res.
Mata’m, ofega’m, no puc suportar que em faltis, és culpa teva el meu estrès, la meva angoixa, el pati-
ment que em devora, de mica en mica, fi ns fer-me sentir boig dins d’aquest món on tu regnes. Tirà de 
tot, rei de res. ¿Per què existeixes i et fem existir si ens mates, ens consumeixes, a tots i cadascun de 
nosaltres sense excepció, amb el teu poder igualador equivalent al de la mort? Sí, ja ho sé, només hi ha 
una resposta raonable perquè encara prevalguis en aquest món, monstre, i és que nosaltres estem desti-
nats a ser la nostra pròpia destrucció creant allò que ens fa dèbils, mortals com som.
Fuig, marxa, fes-ho per nosaltres, desapareix, volatilitza’t en l’espai infi nit, que ara aquí necessitem pau, 
i no només entre les gents hipòcrites amb qui convivim, sinó també amb nosaltres mateixos, i ets tu i 
només tu el que fas impossible l’adveniment d’aquesta darrera.

Arnau Viñals (2n BAT)



14

Une petite � eur

Il était une fois une petite fl eur. C’était le printemps et elle allait naître. 
C’était un beau jour, un 5 mai, quand elle est née. Elle a été la première fl eur du champ. Elle était très 
belle, rose et blanche. Elle a passé beaucoup d’aventures. Jours de soleil où elle avait chaud, jours de 
vent où elle dansait avec ses amies, jours de pluie où elle faisait sa toilette… Mais, en tout cas, elle res-
tait toujours dans son lieu de naissance.  
Jour à jour elle est devenu plus vieille. Un jour arriva où elle a perdu un pétale, deux mois plus tard elle 
a perdu un deuxième pétale, elle a commencé à être triste. Mais elle n’a pas pu arrêter les pertes et, au 
bout d’une année, elle avait perdu tous ses pétales. À la fi n, un jour, elle a commencé à être plus petite, 
à se froisser. Deux jours après, elle a disparu. 
Et c’est ça une vie, petite et avec beaucoup d’aventures. Nous devons bien profi ter du temps car un jour 
nous n’aurons plus de pétales comme la petite belle fl eur.

Clara Luengo (1r BAT)

Només passa una vegada

I va marxar. El temps no espera a ningú. Som nosaltres qui escollim el nostre destí, és inac-
ceptable fer un pas endarrere. La decisió està presa. No pensis amb tot allò que has deixat ni 
el que podries haver canviat, sinó amb el que vols fer ara. I si de totes les opcions que tenia, 
he triat el camí incorrecte? Dels errors sempre se n’aprèn!
Així que, no t’encantis perquè no s’aturarà per a tu. És com el tren, passa una vegada i no 
espera.

Paula Montero (1r ESO)
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I won’t exist

  I think in a few years I won’t exist. With the mobile phones, no one will want me. People say I 
bother, there, in their wrists, but it’s more annoying a mobile phone in the pocket.
 Th ey say they don’t need me, whenever they need to know the time they watch their mobile 
phones, and I,m not helpful. And this device does more things than me, they say.

Paula Bosch (1r ESO)

Com ens passa el temps...
Per què com més grans més ràpid passa el temps?
Stefan Klein, un físic entrevistat a La Contra de La Vanguardia, explica que el fet que 
el temps ens passi molt ràpid o molt lent depèn del nostre cervell. Aquest és l’encarre-
gat d’associar la percepció del temps i el funcionament de la memòria.

Els joves percebem el temps més lent perquè la memòria està treballant emmagatze-
mant moltes dades. En canvi, la gent gran que ja ha emmagatzemat a la seva memòria 
gran part de les dades de la realitat en la que viuen, el temps els hi passa molt ràpid.

També passa quan estem entretinguts, durant un trajecte cap a un lloc desconegut 
que el camí d’anada sempre es fa més llarg que el de tornada o amb la por que en una 
situació de perill tenim la sensació que el temps es para. La por estimula la memòria 
i ens fa retenir molta informació per si es tornés a repetir una situació similar. És una 
característica evolutiva que ens facilita la supervivència: si a un pomer hi ha una serp, 
el nostre cervell es fi xarà abans amb la serp que amb una poma perquè ignorar a la 
primera seria mortal.
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Com érem...
qui és qui?

Rosa Ribas

Helena Riuró

Miquel Tarrés

Mònica Pozo

Toni Llanes

Marta Castanyer

Glòria Roura

Montse Figueres
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Elisa Serra

Lluís Alemany

Dolors Salvador

Pili Morella

Nuri Carandell

Jaume Bayó Albert Bayot

Toni  PuigMontse Figueres
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Donant forma a l'essencial 
(o com esculpir la neu)
H2O, l’element primordial de la vida en estat de 
puresa.

Blanc de blancs.

El blanc intermig. Ni sòlid ni líquid

El regal del cel.

Neu.

3 metres cúbics de neu compactada .

Un bloc immens de neu davant meu.

Estem molt per sota de 0 graus i l’aire gelat entra 
als nostres pulmons a través del nas activant 
alguna cosa dins el nostre organisme.

Ens desperta.

Ens revitalitza.

Sense guants acaricio la neu del bloc intentant 
entendre-la. Cada paret, cada cantonada. 
Comprovem que no hi hagi vetes de gel. No 
sabeu els problemes que poden dur les maleïdes 
vetes de gel.

No és una meravella però hem treballat amb neus 
pitjors. Com aquella vegada a Winnipeg...

No puc deixar de pensar que els esquimals tenen 
una trentena de paraules per a denominar la neu. 

És cert.

Miro als meus companys; El Ramon em torna la 
mirada amb aquella expressió seva i una espurna 
diablessa als ulls amb ganes d’atacar ja la peça.

El Lluís segueix encara analitzant la mole de neu 
seriosament intentant veure tot el que hi ha a 
dins.

El bloc és la pàgina en blanc. Les possibilitats 
infinites. Totes les formes es troben recloses dins 
els seus límits. Només cal prendre-li el que li 
sobra.

Comentem la jugada i mentre trec la maqueta 
de la motxilla, en Lluís pren mides i en Ramon 
sacseja el pot d’esprai per a marcar punts.

Comencem.

-Tira aquesta línia més amunt!

-Allunya’t una mica per a assegurar les 
proporcions!

-Hem de treure més material d’aquella 
cantonada!

-No ens oblidem de deixar l’esglaó per arribar a 
aquella part de l’esquena!

Els nostres ulls es desplacen sistemàticament del 
model al bloc intentant traslladar-ne un reflex 
ampliat. El frec de les eines esmolades dona veu 
a la neu fent-la cridar, xiular i riure amb el seu 
to cristal·lí. Salta, cau, vola en mil fragments 
de diferents tamanys que tornen a terra, on es 
fondran de nou en l’entorn blanc.

Després de 3 hores esgotadores i amb el desbast 
controlat escolto el meu cos, que em demana un 
descans. Miro a banda i banda.

Potser és el moment d’anar a saludar els veïns.

A l’esquerra els canadencs està traient un tros 
gegant usant una cadena a mode de serra mentre 
l’equip mongol ha començat a perfilar un cap de 
cavall i acaben de desbastar l’altre.

Tela amb els mongols! Com poden treballar tan 
ràpid i tan fi?
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Donant forma a l'essencial 
Ens prenem un te plegats i mentre la conversa 
s’escola entre vivències, intercanvis culturals 
i divertides confusions lingüístiques,  la 
meva mirada es desplaça per tot el parc. 25 
blocs. 25 equips d’arreu del món es belluguen 
frenèticament: pugen i baixen de la peça, 
mesuren, tallen, esmolen les eines o van a buscar  
el merescut cafè.

25 blocs. 25 equips han vingut avui aquí per a fer 
les seves creacions.

Tenim 3 dies per davant i molta neu per treure.

M'acomiado i em poso els guants. Busco la 
gradina. Aquesta vegada ha de quedar perfecte. 

M’acosto al mur de neu.

Empunyo l’eina

Prenc aire

I faig un primer cop

El blanc intermig

El regal del cel

La neu.

Andreu Elias
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temps de flors

Com sabeu, any rere any la ciutat de Gi-
rona celebra el Festival “Girona, Temps 
de Flors”; una exposició que cada mes de 
maig converteix carrers, patis, parcs i pla-
ces en un espectacle d’aromes, textures i 
colors. 

En la 62è edició del festival, l’Institut Jo-
sep Brugulat hi va participar per primer 
cop i ho va fer amb la col·laboració de la 
Fundació Infància i Família, una orga-
nització que té per missió treballar per 
garantir que tots els nens i nenes tinguin 
una família i una llar on créixer.

De l’objectiu comú de donar visibilitat 
d’una forma creativa i bonica a les dues 
institucions, en va sorgir una instal·lació 
titulada “Acolliment familiar” que es va 
dur a terme als Jardins dels Alemany. 

La intervenció artística consistia en 
representar el concepte “acolliment” a 
partir de la fi gura de la casa i de l’ou, dues 
imatges icòniques fàcilment associables 
a l’acció d’aixoplugar i protegir sota un 
sostre. Els colors utilitzats van ser el groc, 
el blanc i el marró fusta. El groc permetia 
representar la Fundació Infància i 
Família, i els altres dos ajudaven a 
crear una combinació harmònica i 
vistosa de tons.

Però per fer-ho possible, alumnes 
i professors de les àrees de Visual 
i Plàstica, Tecnologia, Fusteria i el 
PIP van ajuntar esforços per generar 

tot el material 
necessari per 
dur a terme 
l’exposició. Així, els alumnes de 
2n d’ESO van crear les casetes de fusta i 
els ocells de papirofl èxia que anaven sos-
tinguts dels arbres; els alumnes de GM 
de Fusta i Moble van construir les tres 
cases que permetien la interacció in-
fants i adults a l’espai creat i els alumnes 
del PIP van escollir les fl ors “Clavell de 
moro” i “Margarites blanques” que acom-
panyaven les creacions de fusta i paper. 

El resultat va ser una instal·lació fresca, 
tranquil·la i propera al visitant que va 
aconseguir un sisè lloc en les valoracions 
dels lectors del Diari de Girona. El més 
interessant de tot, però, va ser la trans-
versalitat que va tenir l’execució del pro-
jecte en el si de l’institut i la implicació de 
tots i totes vosaltres per fer-ho possible, 
per difondre-ho i sentir-vos-en partíceps. 

Àngels Gratacós 

temps de flors
tot el material 
necessari per 
dur a terme 
l’exposició. Així, els alumnes de 
2n d’ESO van crear les casetes de fusta i 
els ocells de papirofl èxia que anaven sos-
tinguts dels arbres; els alumnes de GM 
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La fusta és viva. El primer cop que ho 
vaig sentir no en vaig fer cas. 

La fusta es mou. Va, home… 

La fusta s’encongeix. Vols dir?

Amb el temps veuràs que la fusta és un 
material molt noble, i com que és viu, 
té les seves virtuts i els seus defectes… 
Uhmm…

I sí, tot és veritat… La fusta és un materi-
al viu, i també li passa el temps, envelleix. 

I és de nosaltres qu e depèn que ens duri 
més o menys. Un bon acabat amb vernís 
o una bona hidratació amb oli de teca, 
i un millor manteniment li allargarà la 
vida, segur.

Mentrestant, i amb el pas del temps, la 
fusta es va transformant, va evolucionant. 

Tallem un tauló de fusta i després de to-
tes les operacions de mecanitzat i acabat, 
hem fabricat una fi nestra. Al cap d’un 
temps, la secció de la fusta s’haurà reduït, 
poc però sufi cient com per notar-se. Un 
exemple: si teniu a prop una fi nestra de 
fusta,  obriu-la i passeu el dit per la part 
de sota. Veureu que el muntant (verti-
cal) sobresurt del travesser (horitzontal). 
Això vol dir que s´ha reduït la secció del 
travesser i contrasta amb la llargada, que 
no varia quasi mai. 

Agafem una 
fusta clara, 
faig, bedoll 
o maple, i 
la vernis-
sem. Al cap 
d’un temps 
aquella fus-
ta es torna 
més fosca, el 
vernís “gro-
gueja”. Una 
fusta de pi 
es torna més 
groc-taronja. 
I depenent de 
l’espècie de fusta que utilitzem, es tornarà 
més fosca, per exemple les cadires de jar-
dí, majoritàriament de fusta tropical. 

Amb els anys d’ofi ci, una de les coses que 
acostuma a agradar al fuster és l’olor de 
fusta acabada de tallar. Quin plaer olorar 
la testa d’un tros de pi acabat d’escairar! 
Quan han passat uns anys, tornes a tallar 
aquella fusta i l’olor també ha canviat. 
Amb el pas del temps ha envellit, i tot i 
no ser tan intensa, és una olor que t’enci-
sa. I amb la fusta de noguera del país, la 
sensació es triplica!  

Juli Lozano

El temps i la fusta

 Alumnes de 2n de Grau mitjà de 
Fusteria i de l'optativa de 4t d'ESO 
de dibuix-fusteria van exposar els 
seus treballs a la 40a Exposició 
de Flors que  va tenir lloc el cap 
de setmana del  19 al  21 de maig   a 
Banyoles
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Il·lustres escriptores del Brugulat

Sóc una monja reformadora de l'orde 
carmelita i autora d'obres de gran valor 
teològic, místic i literari.
Vaig viure a Castella durant el segle XVI i 
la meva obra més important és Las mora-
das. Bernini em va immortalitzar en una 
escultura que podeu contemplar a Santa 
Maria della Vittoria, a Roma.

A Sant Gervasi vaig veure del meu avi la mort, 
una primavera.
Viatges i flors em portaren a Ginebra fugint de 
tanta, tanta guerra.
I vaig tornar per reposar sobre un cim enjardi-
nat del Baix Empordà.

Podria definir-me a la manera de la "Divisa" de 
la Maria-Mercè Marçal: "A l'atzar agraeixo tres 
dons: haver nascut dona, a l'Eixample barceloní 
i en nació oprimida". Vaig retratar la burgesia 
barcelonina des de finals del XIX fins als anys 
70, sobretot des de l'òptica de les dones. Des del 
periodisme vaig realitzar un munt d'entrevistes 
a il·lustres personatges del món de la cultura.

Algunes professores del departament de llengües de l'institut s'han posat a la pell d'escriptores de la 
literatura catalana, castellana i universal. Endevineu qui són?

Quan vaig presentar-me als Jocs Florals d'Olot 
l'any 1898, el jurat va quedar escandalitzat 
que una dona escrivís una peça de teatre tan 
punyent. Aquesta fou la raó que em portà a 
amagar-me darrere un pseudònim masculí.
La meva terra, l'Empordà, ha estat la meva font 
d'inspiració per escriure les meves obres consi-
derades "negres i punyents".
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Sóc anglesa i vaig néixer l'any 1816. Sóc la 
germana gran i totes som escriptores. La meva 
novel·la més famosa té com a protagonista una 
jove òrfena valenta i apassionada. És considera-
da una de les primeres novel·les feministes. 
L'any 1855 vaig morir de tuberculosi, embaras-
sada del meu primer fi ll.

Els meus poemes parlen de l'amor, de l'amistat, 
de les alumnes a qui ensenyava a l'escola que 
vaig crear a l'illa grega on vivia.
Desgraciadament, ara, a aquesta illa arriben 
molts refugiats que no sempre són tractats amb 
l'amor que tant vaig cantar.

No és comú ser dona i escriptora en aquesta 
època, però tinc la certesa que aquest any 1818 
els lectors quedaran impactats per la novel·la de 
terror gòtic que acabo de publicar. El protago-
nista del relat, el professor Víctor F., fa servir els 
seus experiments per crear un ésser humà; el 
resultat, però, no serà el que s'esperava i patirà 
l'horrible sensació d'haver creat un monstre.

Vaig néixer a Anglaterra i vaig publicar les 
meves obres en el primer terç del segle XIX. 
Vaig morir el mateix any en què Simón Bolívar 
lluitava per la independència de Veneçuela.
Les meves novel·les , en les quals faig un retrat 
de la societat de l'època amb un toc d'ironia, 
són considerades clàssics de la literatura angle-
sa i algunes han estat portades al cinema.

1. Rosa Surroca-Montserrat Roig 2.Rosa Fàbregas-Mercè Rodoreda 3.Sandra Riera-Santa Teresa de Jesús 4. Rut Jou-Víctor Català 
5. Montse Estévez-Mary Shelley 6.Judith Cuadras-Jane Austen 7. Anna Torrent-Safo 8. Laura Lòpez-Charlotte Brönte
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Alumnes de mecatrònica a l'expoJove 2017
Enguany, els alumnes de 1er i 2on de 
CFGS de Mecatrònica de l’institut Bru-
gulat vàrem participar en l’ExpoJove, jun-
tament amb altres centres gironins de la 
mateixa família d’electricitat, electrònica 
i manteniment industrial. Aquesta fira, 
aparador de les diferents ofertes forma-
tives professionals que poden cursar-se 
a les comarques gironines, es va celebrar 
al recinte firal de Girona els dies 5, 6 i 7 
d’abril. 

El dijous 6 d’abril, a la tarda, vàrem estar 
atenent les diferents consultes d’estudi-
ants, pares i professors interessats en les 
matèries i en les sortides professionals del 
nostre cicle.

L’objectiu principal de la fira és mostrar 
les ofertes en formació professional exis-
tents i orientar els joves que han finalitzat 
els estudis de secundària obligatòria o de 
batxillerat a fer una bona tria.

Alumnes de mecatrònica
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CLASSES
D'ANGLÈS

                 @bnylcPg. Generalitat 20, BANYOLES  |  info@bnylc.com  |  www.bnylc.com  |  

PER ESTUDIANTS NOUS:

ACONSEGUIU DESCOMPTE FENT L'INSCRIPCIÓ

PER L'ANY 2017-18 ABANS DEL 28.7.17

CLASSES EFECTIVES I DIVERTIDES
PER A NENS I JOVES

METODOLOGIA BASADA EN LA COMUNICACIÓ

100% PROFESSORS NADIUS

681 028 936
info@bnylc.com
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especialistes en protecció solar

TENDALS

Tel.     972 596 840 972 172 940

www.cobertex.com
Av. de frança 69   17481 Sant Julià de Ramis

Tendals    Pèrgoles    Para-sols    Cortines

Mosquiteres    Veles   Proteccions esportives
  www.autocarssola.com - info@autocarssola.com.  
        Tel.972 594 363 / 972 576 475 - Fax. 972 594 781
       Mòbil: 609 729 551
    Sant Andreu del Terri 
   Ronda Canaleta / Bassa del Cànem – Banyoles
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C/Jacint Verdaguer 14, Banyoles
Tel. 972 57 44 73 · kirikumoda@gmail.com

  www.autocarssola.com - info@autocarssola.com.  
        Tel.972 594 363 / 972 576 475 - Fax. 972 594 781
       Mòbil: 609 729 551
    Sant Andreu del Terri 
   Ronda Canaleta / Bassa del Cànem – Banyoles

 "25 aniversari 1992-2017"
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倀愀琀爀漀挀椀渀愀搀漀爀 漀昀椀挀椀愀氀 搀攀氀 䌀氀甀戀 䔀猀瀀漀爀琀椀甀 䈀愀渀礀漀氀攀猀

䈀䄀一夀伀䰀䔀匀 ☀ 䈀䄀刀䌀䔀䰀伀一䄀
倀氀⸀ 䐀漀挀琀漀爀 刀漀瘀椀爀愀Ⰰ 㐀Ⰰ 爀 瀀椀猀 㜀㠀㈀　 䈀愀渀礀漀氀攀猀
吀爀愀瘀⸀ 搀攀 䜀爀挀椀愀Ⰰ ㌀　Ⰰ 㐀琀 瀀椀猀 　㠀　㈀ 䈀愀爀挀攀氀漀渀愀

吀攀氀昀猀⸀ 㤀㜀㈀㔀㜀㈀㐀㘀㘀 ⴀ 㤀㜀㈀㔀㜀㔀
椀渀昀漀䀀愀猀猀攀猀猀漀爀椀愀瀀愀最攀猀⸀挀漀洀

眀眀眀⸀愀猀猀攀猀猀漀爀椀愀瀀愀最攀猀⸀挀愀琀
䄀䐀嘀伀䌀䄀吀匀 椀 䔀䌀伀一伀䴀䤀匀吀䔀匀
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Des de fa més de 70 anys a Mullor treballem

per la tranquil·litat i eficàcia dels nostres clients,

d´una manera flexible, pro-activa i professional.

www.mullor.com · Tel. 902 504 405

Anunci quart.indd   1 21/4/15   16:03
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