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Des d’inici de curs vàrem tenir clar 
que el títol d’aquest nou Clip, la revista 
del Brugulat, havia de ser "El Viatge". 
Ho havia de ser precisament perquè és 
el curs que hem viatjat menys. El curs 
dels grups bombolles, de les zones per 
esmorzar al pati, de la distància inter-
personal de seguretat de 1,5 metres. El 
curs de les mascaretes, del gel hidroal-
cohòlic i de la ventilació a tothora. El 
curs que més temps hem passat tancats 
a l’aula sense sortir.

“El món és un llibre i aquells que 
no viatgen només llegeixen una pàgi-
na”, deia el filòsof. Els grans viatges, les 
sortides de cap de setmana, una petita 
excursió, sigui quin sigui el destí i la 
durada, ens fan créixer. Obren el món 
per conèixer noves idees, noves per-
sones, noves cultures. Amb els viatges 
podem gaudir de la natura, de noves 
ciutats i paisatges, veure com passa el 
dia, percebre diferent el pas del temps. 
Alguns de nosaltres gaudim amb la 
preparació de la ruta, pensant on ani-
rem, què visitarem, com serà el camí. 
D’altres fem nostra la frase de Laurence 
Sterne, “el moment més bell d’un viatge 
és el seu record”, i tornem a viatjar en la 
memòria de tot el que hem viscut. Però 

tots, tornem havent-nos conegut una 
mica més.

Al Brugulat aquest curs hem trobat 
a faltar els viatges. No hem pogut com-
partir aquell parell de dies de colònies 
dels primers cursos d’ESO, on coneixem 
els companys d’una manera diferent, 
fora de les parets de la classe. Com el 
curs passat, no hem visitat Itàlia amb 
alumnes de 4t d’ESO, ni el País Basc 
amb els de 1r BATX. Els fusters no han 
anat a València, ni hem visitat Barcelo-
na amb els alumnes del BATX artístic. 
I tot i que aquest juny recuperarem 
algunes sortides de final de curs o d’al-
tres lligades als treballs de síntesi d’ESO, 
moltes no s’hauran pogut fer.

Però el curs acaba i esperarem que 
aviat tot torni a la normalitat. Perquè 
tornarem a viatjar, per descomptat. 
Aquí queda aquest Clip per recor-
dar-ho.

editorial
rafel juanola 

Director



El viatge en el 
món de la música

Montse Andreu 

Són moltes les dones compo-
sitores que han estat silencia-
des al llarg de la història de 

la música per motius socials i culturals 
malgrat demostrar un gran talent en el 
camp de la composició musical. Al llarg 
del segles XX i XXI s’han fet paleses 
diferents revolucions que han fet tren-
car alguns dels tòpics defensats durant 
segles per les distintes societats occi-
dentals sobre el paper de la dona en de-
terminades disciplines. Tot i que aques-
tes revolucions han aconseguit trencar 
barreres i alliberar les dones d’un àmbit 
molt reduït com és el domèstic, encara 
queda molta feina per fer. Cal avançar, 
en el camp musical, fent justícia a les 
compositores, la música de les quals ha 
romàs callada durant dècades i segles al 
marge del seu valor, tot i la bellesa i alt 
nivell de les seves composicions.

Si fem un viatge al passat cultural i 
musical, podem observar la gran vàlua 
d’algunes d’aquestes dones que, encara 
ara, costa d’incorporar en programes 
de concert i d’interpretació musical, 
tot i haver escrit repertoris de gran 
talla musical. Cal, doncs, fer visibles a 
aquestes autores emmudides a través de 
la recerca musicològica i a través de la 
interpretació en els auditoris i en sales 
de concerts.  Dones, com Francesca 
Caccini, Barbara Strozzi, Clara Wieck 
i d’altres han passat de puntetes per la 
història de la música i són, encara, poc 
presents en els tractats i estudis en ma-
tèria musical.

Precisament, la musicòloga anglesa 
Anna Beer (Londres 1964) ha fet un pas 
endavant en l’estudi musicològic de vuit 
dones compositores amb la seva publi-
cació Sounds and Sweet Airs: The Forgo-

tten Women of Classical Music, traduït 
al castellà per Francisco López Martín i 
Vicente Minguet amb el títol Armonías 
i suaves cantos. Las mujeres olvidadas 
de la música clásica  publicat per Acan-
tilado el 2019 del qual ja se n’ha fet una 
segona reimpres-
sió l’any 2021.

Anna Beer fa 
una investigació 
exhaustiva sobre 
diferents compo-
sitores, una d’elles 
Clara Wieck 
(coneguda per 
Clara Schumann 
després del seu 
matrimoni amb 
el compositor Ro-
bert Schumann) 
qui, tot i tenir un 
gran talent musi-
cal, va renunciar 
a la composició 
pel sol fet de ser 
dona. Tristament, 
Clara Wieck no 
va ser l’única que va sacrificar el seu 
talent per quedar reclosa únicament en 
l’esfera privada, donat que els àmbits 
públics eren exclusivament masculins.

Així doncs, cal no només treure a la 
llum les partitures d’aquestes compo-
sitores apaivagades durant anys, sinó 
també donar vida a les seves melodies 
i, tanmateix i no menys important, 
animar les noies i dones a trencar 
encara més barreres i a experimentar 

en el camp de la composició musical, 
així com també en la direcció orques-
tral, àmbits en els quals la dona encara 
té una representació minsa, però no 
menys important, com el cas de Na-
thalie Stutzmann (cantant i directora 

d’orquestra).
És per aquest 

motiu que, des del 
departament de 
música de l’INS 
Josep Brugulat, 
aplaudim iniciati-
ves de noies que, a 
través del seu tre-
ball de recerca, fan 
composició musi-
cal. Alumnes com 
la Júlia Vilarrúbies, 
la Judit Funtané, 
la Berta Garcia, 
la Núria Galán, la 
Vall Octavio, la Jú-
lia Irvine, la Joana 
Marès, la Maysae 
Bouzalmati…..elles 
i totes les joves 

estudiants en escoles de música, conser-
vatoris….. seran les que probablement 
trencaran més motlles i faran un pas 
endavant en la creació, direcció, pro-
ducció i interpretació musicals acabant 
amb l’hegemonia masculina en el món 
de la composició, producció  i direcció 
orquestral.
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L'habitació  amb  vistes (1985) 
Drama.   Florència és l’eix visual que  
connecta  uns  anglesos que  es poden  
permetre  fer  turisme  a  principis del 
segle XX, en plena època eduardiana. 
Aquesta  obra té  el seu fonament en un 
llibre de E.M. Foster, amb uns personat-
ges benestants fent turisme per  admirar 
una  ciutat  plena d’obres d’art. Potser 
cap d’ ells arriba a enfollir amb el sín-
drome Stendhal, però sí a enamorar-se 
de veritat. 

Viatges i cinema

Toni LLanes                                                      

Ulisses (1954) Aventures mitolò-
giques. No  es  pot  lluitar  contra  el  
destí. Tu  vols  tornar  a  casa però els 
déus et van  complicant  el  viatge fins 
que la  teva  vida  es  converteix  en  una  
odissea. Malgrat  tot,  aprofites  per  
fer  amics i  lluitar  contra  éssers  molt 
poderosos, però mancats  de  la  teva  
suspicàcia  i  energia. Clàssic còctel de 
guerres, gegants, sirenes, nimfes, déus  i 
un  mar que  esdevé  una  gran presó  de 
color  blau.

La  volta  al món en 80  dies( 1956)
Aventures. Jules Verne ( 1828-1905) 
va visitar Països Baixos, les Illes Bri-
tàniques, Amèrica del Nord, el litoral 
mediterrani, Escandinàvia i Alema-
nya. La resta d’indrets dels  seus lli-
bres els va omplir amb la  seva ima-
ginació desbordant. Els  estrafolaris 
protagonistes d’aquesta carrera ens 
apropen a les  cultures d’indrets molt 
llunyans. Amor, intriga,  aventura 
i  comèdia en una exòtica cursa, a 
contrarellotge, per tot  el  món.
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Nomaland (2020) Drama 
Diuen  que  el  millor  viatge  és  el  

que podem fer a l’interior de  nosaltres  
mateixos. En  aquest  film  hi ha una 
persona que fa un camí en autocara-
vana després d’una crisi exterior que  
li  inunda  tot  el  seu  ésser. Els diàlegs 
es fan propers perquè són  naturals  i 
l’espectador  arriba a sintonitzar amb la  
protagonista i tota la gent amb la  qual 
va creant  lligams. No  totes  les bones 
pel·lícules tenen premis,  però aquesta 
s’ho mereix amb  escreix.

Si  avui és dimarts, això  és Bèlgica  
( 1969) Comèdia 

Qui  no  ha  fet  un  viatge  progra-
mat  en  autocar,   on  en  una  setmana  
pots visitar   4  o 5 països  a  una  velo-
citat  de  vertigen? Potser  no  veus  res  
a fons, ni  pots gaudir  tranquil·lament  
de  les  coses  que  s’amunteguen  en  la  
teva  retina, però  quan  tornes  pots  
apallissar  els  amics innocents, amb  
centenars  de  fotografies de  llocs  que  
et  sembla  que  has  visitat.

James  Bond (1963) Acció 
És  un  noi  que  no  viatja  per  

plaer,  sinó  per  negocis. L’ eterna  lluita  
del  bé  i  del  mal  adobat  amb  noies 
molt  sexis  i  dolents  molt recargolats. 
Maquiavel  ja  deia  que  el  fi  justifica  
tots  els  mitjans , i  aquest agent, amb  
llicència  per  viatjar, no deixa  mai de 
lluitar per la  seva pàtria. Les pel·lícules 
de l’agent  007 ens  apropen  a  tots  els  
indrets del nostre  univers, i ens  fan  
gaudir  de  contínues aventures.
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Ara que ens han prohibit 
córrer món, és un bon mo-
ment per reflexionar sobre 

els viatges. Fins ara molts aprofitaven els 
desplaçaments, les vacances... per llegir. 
Aquest any ha estat un bon moment per 
fer a la inversa, aprofitar la lectura per 
viatjar.

A mi, que m’agraden els viatges, els 
veig com una metàfora de la vida. La 
vida és un viatge en el temps i a vegades 
també en l’espai. N’hi ha d'interiors que 
s’enriqueixen amb estímuls exteriors. 
La lectura els pot complementar i, en 
alguns casos, substituir. Aquí us en poso 
alguns exemples:

Si volem conèixer una mica les 
diferències entre Orient i Occident, un 

Viatges i llibres

Jaume Bayó

bon llibre seria Elogi de l’ombra, de Ju-
nichirô Tanizaki. traducció del japonès 
d’ Albert Nolla. 94 p.

Col·lecció: Far (Angle Editorial) ; 2. 

Una bona aplicació d’aquest viatge, 
el podem trobar amb la construcció 
del celler Bruguerol de Palamós, dut a 
terme per l’estudi d’arquitectura RCR 
Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, 
d’Olot.

Si el que ens ve de gust és un llibre 
que ens acompanyi en un viatge de 
canvi personal, per un canvi de vida o 
per un dol, com en el llibre, a mi me 
n’ha agradat un que crec que encara no 
s’ha traduït al català: Les Lendemains, 
de Melissa da Costa. Tot i que passa a 
l’Auvergne, com a la película El Palacio 
Ideal, és més un viatge interior.

Aquest any, per segon curs, al club 
de lectura per a professors del Brugulat 
hem llegit dos llibres de viatges geogrà-
fics. 

El primer va ser el llibre de Josep M. 
Espinàs, A peu per Mallorca, un viatge 
cap a la Mallorca interior a un ritme 
diferent que ens donen els viatges a peu. 

El segon va ser Un congrés a Es-
tocolm, de José Luis Sampedro. És un 
viatge a una cultura diferent, i també en 
un temps diferent.

Bon viatge!
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A DEU MIL PASSES DE TU

A deu mil passes de terra, la por 
envaïa el meu cos, la primera vegada 
que deixava anar tota la meva il·lusió i, 
a la vegada, una inquietud recorria tot 
el meu interior. Una esgarrifança des de 
les orelles fins als peus. Mai havia estat 
tan lluny de casa i alhora tan a prop 
teu. Ets aire que s’inflama dintre meu. 
Preparat per saltar i acomodar-me en el 
meu silenci.

Paula Carmona 1r d’ESO

RUNAWAY

Once upon a time two siblings have 
made a plan to escape in the evening. 
“Lili is running away from me now!” 
-Taylor said
“One minute, please,” - Lili said
“They’ll catch us,” - Taylor said
Then, they go to a town using a handma-
de boat, where aunt Miller is.
They have run away and their parents 
told them not to come back.

Mariam Issakel 1r d’ESO

Sant Jordi 
2021

LA TEVA IMAGINACIÓ

Quan en Zac tenia vuit anys estava 
obsessionat amb les avionetes, i pel seu 
aniversari es va comprar el joc anome-
nat "La imaginació". El volia tant com la 
seva pròpia vida. El que ell no sabia, era 
que a l’hora de crear l’avioneta, entraves 
a dintre del joc i jugaves contra els altres 
pilots fins a guanyar, i si no guanyaves, 
et quedaves atrapat tota la vida.

Samu Domínguez 2n d’ESO

MY WAY

I felt lonely without the woman that gave 
me the life but I got the solution. I went 
to the countryside at night and I prepa-
red my way to connect me with her by a 
long ladder. I had to work very hard for 
it. When the sun began to rise, I started 
to climb quickly. At midday, I did my 
first step on the Moon. Immediately, I 
hugged and kissed my loved astronaut 
mommy with all my forces.

Estel·la Vilà 2n d’ESO 
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LAPSO

Soy yo, aquel que puede convertir-
te en cenizas, aquel que se lleva tus 
recuerdos junto al viento. No me ves, 
no piensas en mí, me desprecias, te 
cansas de mí y llega un punto en el 
que ya no puedes recuperarme. No 
me quieres, pero me necesitas y una 
vez llega tu hora, no puedes hacer la 
maleta y huir. Soy yo viejo amigo, el 
tiempo, y hoy he venido a cobrar tu 
deuda.

     Paula Jordà 3r d’ESO

A STRIPED SHIRT

And they arrived. That morning I 
looked through the window and terri-
fied I saw the German army entering 
the village: tanks, trucks, soldiers,... I felt 
shocked. I had never thought that Nazis 
would arrive in my passive town. I heard 
a gunshot and I imagined the worst. Su-
ddenly my door blew up and I fell down.
Now I am a prisoner dressed in a striped 
uniform.

    Nicolau Juliol 3r d’ESO

The storm changed it all.
Eagles lost their precious crowns.
Swallows took the throne.

  Jana Grabuleda 1r de Batxillerat
   

 

 

DESPRÉS DE TOT

Iemen queda destruït per complet 
a causa de la guerra. Les llums s’apa-
guen, els cotxes s’aturen, les fàbriques 
deixen de funcionar… El país queda 
fosc, abandonat i amb una gran solitud. 
Després de molts anys de conflicte, dos 
germans decideixen fugir junts, enlai-
rant-se aferrats a uns globus vermells a 
la recerca d’un nou destí. 

Ikram Ezzaouia 4t d’ESO

 

Cau de galvana
Jeu per fi la carn morta
Trist rodamón

Biel Riera 1r de Batxillerat

The rain of loneliness, the feeling of inner 
cold, these deep thoughts that force me 
to move on and not surrender under 
the rain of disappointment, the rain of 
my life. I just follow the path that leads 
me to end this rain.

    Sofia Bustos 4t d’ESO
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Aquest any els alumnes de 
3r d’ESO hem llegit el lli-
bre Tan sols viure, de Sara 

Montesinos i Martí Albesa, dos perio-
distes que recullen històries en punts 
europeus fronterers. 

L’obra recopila deu històries de nois 
i noies que no es coneixen però que 
tenen un objectiu comú: arribar a l’Estat 
Espanyol travessant països a peu, en 
autobusos o taxis i,  fins i tot, posant en 
joc la seva pròpia vida, per tal d’arribar 
a l’última frontera, l’Estret de Gibraltar.

Algunes històries ens expliquen com 
és la seva vida després d’aquesta expe-
riència. D’altres parlen sobre el racisme. 
També, en alguna ocasió, els protgonis- 

tes desitjarien tenir ales com les gavines 
per tenir la seva sort i, d’una volada, 
arribar al destí tan anhelat.

Aquests adolescents ens expliquen 
com els venen una vida de color de rosa 
un cop creuat l’Estret, però quan ho 
aconsegueixen s'adonen que la realitat 
que s'imaginaven estava distorsionada: 
nits al carrer, centres de menors, i una 
etiqueta que els toca portar a l’esquena 
“Menor Estranger No Acompanyat”.

El capítol nou, titulat “El demà 
som nosaltres”, ens presenta  la Maria 
Bouabdellah, exalumna del centre, que 
va escriure el treball de recerca “Les 
oblidades del conflicte oblidat”. Ella ens 
apropa al seu viatge al Marroc i a un 

Tan sols viure

Carla Pagès

Un recull de viatges no desitjats

trosset de la seva vida, on relata breus 
reminiscències de racisme.

Aquest llibre ens fa reflexionar sobre 
el tema de la desigualtat entre les races 
humanes que ens envolteni sobre com 
un simple color de pell o un lloc d’ori-
gen diferent poden marcar el teu destí 
per sempre.
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Elisabet de la Fuente                                                  

M’agrada recordar el 
Brugulat, sempre hi 
he tingut una vincu-

lació especial. Aquí hi he estudiat molts 
anys i hi he passat molt bons moments. 
Hi vaig cursar BUP i COU, i les cir-
cumstàncies de la vida, em van portar a 
tornar al centre uns anys més tard, quan 
gairebé ja en tenia 30. Va ser llavor quan 
el Brugulat em va donar l’oportunitat de 
fer realitat un somni. 

El treball de final de curs d’Adminis-
tració i Finances, consistia a crear una 
empresa, fer-ne el pla corresponent i 
veure’n la viabilitat. Els viatges sempre 
havien estat la meva passió, així que 
vaig decidir fer el projecte sobre una 
agència de viatges.

El que no sabia quan vaig començar 
aquest treball, era que m’obriria les 
portes i que aquest projecte es conver-
tiria en una realitat. I així, sense ado-
nar-me’n, vaig decidir tirar endavant 
Nòmades del món, una agència espe-
cialitzada en viatges a mida.

Vuit anys després, Nòmades del món 
és una realitat, una agència de viatges 
que busca saber què vol el client, què 
necessita i fer-li un viatge a la seva 
mida, a més de donar un servei abans, 
durant i després. M’apassiona viatjar 
i preparar els viatges per als nostres 
clients, perquè és com fer-ho per a mi 
mateixa.

Aquest darrer any per a molta gent 
ha estat dur, també per a les agències 
de viatges. No només hem deixat de 

Nòmades del món
Viatjar en temps de pandèmia

vendre, sinó que a més hem hagut de 
gestionar les cancel·lacions de tots els 
viatges que teníem confirmats i que es 
van anul·lar per la COVID-19. No ha 
estat fàcil.Les gestions han estat feixu-
gues, tot i que sempre hem intentat 
oferir una solució o una alternativa, 
perquè això és el que creiem i és el que 
ens diferencia de la resta: saber que els 
nostres clients poden confiar en nosal-
tres i que ens ocuparem que tot surti bé.

La veritat és que la part positiva de 
tot això, és que ara que la cosa realment 
s’està tornant a moure, els nostres clients 
segueixen al nostre costat, ens estan tor-
nant a contactar, i amb més ganes que 
mai. Sobretot perquè saben que si passa 
res, és molt millor que algú especialitzat 

en el tema, estigui al darrere per gestio-
nar possibles incidències, com les que 
ens va provocar el virus.

Això ens està portant un públic jove 
que normalment planejava el viatge  pel 
seu compte a través d’internet, i que ara 
confia més en nosaltres perquè busca 
sentir-se segur si passa alguna cosa. A 
més, perquè el boca-orella, amb bones 
referències, és la millor publicitat que 
ens poden fer.

Molts són els destins que s’estan 
obrint al turisme. La nostra feina ara 
més que mai és exigent perquè hem 
d’estar al dia sobre els requisits que hi ha 
per a cada destí, sobre els formularis per 
omplir, les proves PCR, els testos d’antí-
gens, les normatives… Tot va canviant 
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constantment i hem de poder donar 
tota la informació al viatger.

El viatge nacional està pràctica-
ment recuperat, ja ens podem des-
plaçar per tota la península sense cap 
requisit sanitari ni burocràtic. A fora 
de la península, els destins estrella dels 
propers mesos, seran les illes Balears, 
on a dia d’avui cal una PCR, (però qui 
estigui vacunat se la podrà estalviar), i 
les illes Canàries, on només amb un test 
d’antígens s’hi pot viatjar. Cal dir que 
el cost d’una PCR és bastant més elevat 
que el d’un test d’antígens, i aquest tipus 
de qüestions marquen el destí que el 
viatger tria.

Molts països europeus estan obrint 
també el camí, amb les proves PCR o 
els testos d’antígens. I si la persona està 
vacunada, això ja l’eximeix dels testos a 
països com a Itàlia, Malta, Alemanya…  
Els parcs temàtics emblemàtics com 
Disneyland París reobriran el proper  
mes de juliol, i Port Aventura ja està 
funcionant .

Els destins internacionals costaran 
una mica més, però tot i això, alguns 
ja tenen fronteres obertes, com Punta 
Cana o Riviera Maya. I hi ha llocs on ja 
no cal fer proves PCR com les Maldives, 
Dubai o Sud-àfrica. Els últims en tornar 
a la normalitat pel que fa al turisme són 
els països com els Estats Units, el Cana-
dà, el sud-est asiàtic i Austràlia.

Sigui com sigui, sembla que co-
mença a haver-hi moviment, i nosaltres, 
des de Nòmades del món, ja fa unes 
quantes setmanes que portem un ritme 

important de treball, amb ganes de tor-
nar a viatjar, i fer que els nostres clients 
continuïn complint els seus somnis.

Tornem a viatjar!
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Quan llegiu aquestes línies 
farà temps que hauré mar-
xat. Potser pensareu que 

estic fora del centre, de reunió en reu-
nió, preparant el nou curs. O que estic 
tancat en una aula intentant desxifrar 
les darreres instruccions del Departa-
ment d’Educació. Però tot plegat és més 
complicat. Potser a algú de vosaltres li 
haurà semblant veure’m, motxilla a l’es-
quena, caminant decidit per algun camí 
polsós, muntanya amunt. O esperant el 
tren en una estació qualsevol, amb un 
únic bitllet d’anada a la mà. He de dir-
vos que aquest que heu vist no soc jo. O 
sí, qui sap?

Però comencem pel principi i per-
meteu que us expliqui els fets increïbles 
que he viscut aquestes darreres setma-
nes. Uns fets que m’han trasbalsat pro-
fundament i que han impedit que em 
concentrés en la feina, en l’omnipresent 

El viatge més 
gran

burocràcia i en les llargues avaluacions 
finals. Tot es va iniciar, com no podia 
ser d’altra manera, amb les obres del 
Brugulat, quan vaig començar a pas-
sejar pel centre amb una mirada nova. 
Potser perquè és un temps de canvis, 
em fixava en les coses amb l’esguard net, 
com la primera vegada que vaig entrar 
en aquest vell edifici on he passat tants 
anys. Segur que m’haureu vist aturat al 
mig del passadís davant d'aquell quadre 
que sempre ha estat allà i que aquests 
dies he redescobert, com la interessant 
auca de Joan Vinyoli o la sorprenent 
col·lecció de libèl·lules i espiadimonis 
dels Països Catalans. O llegint amb 
atenció la cita de Sèneca de l’Epistulae 
morales ad Lucilium VII que es troba al 
costat de l’ascensor.

En aquest meu deambular amunt i 
avall, fa dies que vaig trobar un armari 
vell en una aula de la primera planta. És 

Rafel Juanola

un armari de dormitori, de fusta fosca, 
molt gran, amb dues portes i una clau 
daurada que les tanca. No em pregunteu 
què hi fa al fons d’aquella aula, però per 
la pols que acumula, fa temps que hi és. 
Vaig quedar-me aturat força estona mi-
rant-lo, pensant d’on hauria sortit. Però 
no en vaig fer més cas i vaig catalogar-lo 
com una altra de les andròmines que un 
dia o altre hauríem de treure del centre.

Passaven el dies, i no em treia del 
cap l’existència d’aquell enorme mo-
ble. Un dimecres a la tarda, el dia que 
estic sol al centre, vaig tornar a entrar a 
l’aula buida. Vaig acostar-me a l’arma-
ri lentament, sentint-me petit davant 
d'aquell impressionant volum. Amb 
cura, vaig girar la clau i el vaig obrir de 
bat a bat. Davant meu va aparèixer un 
únic espai buit, gran, sense cap lleixa 
ni separació que el dividís. Un espai 
fosc però alhora càlid, que convidava a 
recloure-s’hi amb la promesa d’un recer 
segur a l’empara de sorolls i maldecaps. 
Sense pensar-m'ho més, vaig entrar-hi 
tancant les portes darrera meu. Sentia el 
cruixir de la fusta i una llunyana remor 
sorda. Per una petita escletxa, un fil de 
llum feia visible la pols immemorial que 
hi surava. Hi devia  passar pocs segons, 
tot i que és difícil de dir perquè allà 
dins el pas del temps tenia una qualitat 
diferent. Quan en vaig sortir, el sol del 
matí entrava per les finestres i l’aula 
estava plena d’alumnes. La cara del pro-
fessor que em mirava des de davant de 
la pissarra va ser de sorpresa absoluta. 

El vaig saludar i en silenci, vaig sortir 
ràpid al passadís. Confós, vaig aturar el 
primer alumne que passava i, atabalat, 
li vaig demanar: “quin dia és?! quina 
hora?!” “Dimecres, 9:00 del matí”. 

Soc professor de física i sé que els 
viatges en el temps són impossibles. 
Que la teoria de la relativitat indica que 
el ritme del temps pot canviar amb la 
velocitat i la gravetat, però també que 
es requeriria una energia infinita per 
aturar-lo. I tinc clar que, tot i que el 
Brugulat ratlla la singularitat, i que hem 
fet esforços durant anys encabint molta 
gent en espais molt petits per augmen-
tar la densitat de massa, estem encara 
lluny de convertir-lo en un forat negre. 
Però el que és segur és que vaig entrar 
a l’armari a les sis de la tarda i en vaig 
sortir a les nou del matí del mateix dia 
després d’un increïble salt temporal. 
I que a partir d’aquell moment, vaig 
tornar a reviure tot el dimecres amb 
exactitud: l’alumne expulsat a tercera 
hora i que aquesta vegada jo ja esperava 
amb l’expedient signat al despatx de di-
recció, la videoconferència amb profes-
sors d’altres centres que comentaven les 
mateixes anècdotes de feia unes hores, 
l’idèntic dinar solitari a la taula de fusta 
de fora el pati, amb la grua retallant-se 
sota el cel de la tarda...

Aquesta setmana m’he tornat a 
tancar a l’armari. La mateixa foscor 
càlida, la mateixa remor sorda. Con-
centrat, he comptat mentalment fins a 
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seixanta. Quan he sortit era negra nit. 
He caminat perplex pels passadissos 
foscos, pel ventre de la bèstia enorme 
adormida en què es transforma el Bru-
gulat a mitjanit. He entrat al despatx 
i he comprovat que eren les tres de la 
matinada de dilluns, de manera que 
per cada segon que he passat a l’arma-
ri, el temps a l’exterior ha retrocedit 
una hora. Les preguntes s’acumulen i 
hi ha un detall que fa dies que em pre-
ocupa. Què se’n fa del meu jo passat 
quan faig el salt en el temps? Es desin-
tegra? Desapareix? O s’adona de cop de 
la sobtada ubiqüitat que comporta la 
meva aparició i decideix que ha arribat 
el moment d’emprendre aquell viatge 
que sempre havia somniat? Agafa la 
motxilla i a peu o en tren, marxa ben 
lluny, gaudint de nous paisatges, sense 
cap preocupació, deixant al coman-
dament de la vida al “jo que surt de 
l’armari”. Si és així, malgrat tots aquests 
salts temporals, el resultat final és que 
jo sempre seré jo, el jo que pensa, el jo 
que escriu, el jo que sent. I que l’únic 
que aconsegueixo amb cada salt, a part 
de reviure el passat una vegada i una 
altra, és crear altres jos viatgers que es 
van escampant pel món.

Pensant en totes aquestes causes i 
atzars, m’he endormiscat després d’un 
altre dia d’emocions. Amb la primera 
llum del matí he sortit al pati i m’he 
amagat darrere el gimnàs. He vist arri-
bar, puntuals com sempre, la conser-
ge, l’administrativa i la professora de 

català, en rigorós ordre. He esperat uns 
minuts i he entrat tot darrere saludant 
com si vingués de casa. Avui torna a ser 
dilluns i la setmana comença exacta-
ment igual que fa un parell de dies.

...

Recolzat a la màquina de cafè de la 
sala de professors imagino els meus jos 
viatjant per tot el món i l’enveja és més 
amarga que el beuratge fosc que m’es-
tic empassant. Fa dies que penso què 
succeirà si passo el temps necessari dins 
l’armari perquè el retrocés de la reali-
tat vagi més enllà del moment en què 
l’armari es va instal·lar a l’aula. O del 
moment en què l’armari va ser armari. 
En quina estranya realitat, en quina 
mena d’univers paral·lel em materialit-
zaré? De quina manera podré aparèixer 
en un lloc que encara no és? Potser jo 
també deixaré de ser, d’una manera cor-
pòria, com l’armari, i no seré més que 
una possibilitat, un munt d’informació 
viatjant entre totes les realitats possibles. 
Sense cap mena de dubte, aquest seria 
el viatge més gran. El viatge al destí que 
encara no és.

Dimecres tornaré a entrar en la càli-
da foscor que m’espera. Crec que faré 
una migdiada llarga.
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El viatge 
silenciós

Hi ha un camí, un viatge, 
que ens condueix al nos-
tre interior i que ens porta 

lluny, a retrobar la nostra ànima. És el 
viatge del silenci.

Si som capaços d’estar en silenci i 
quietud, el viatge que succeeix és dur 
però és fascinant al mateix temps. És 
un camí en què es troben cara a cara 
els nostres desitjos i la possibilitat que 
es facin realitat davant les dificultats 
que es manifestin al nostre gust. Aquest 
viatge no és de plaer, però el seu resultat 
final sí que ho és. Gairebé és un combat 
sense fi, esgotador, irracional, boig i 
que sembla sense sentit el miris per on 
vulguis, però té un gran valor.

Si perseverem, si som capaços 
d’aguantar el silenci, hi ha un moment 
en què els pensaments canvien. Apareix 
l’acceptació de les nostres contradic-
cions i la importància del present, com 
en el famós “Carpe Diem” de la preciosa 
pel·lícula El club de los poetas muertos.

Un cop ja hem après què és l’accep-
tació -sempre després d’haver fet tot 
allò que estava a la nostra mà per tirar 
endavant els nostres somnis-, llavors 
creuem una porta que fa canviar la 
nostra mirada sobre el món, les perso-
nes, els nostres desitjos i sobre nosaltres 
mateixos.

Al llarg d’aquesta ruta ens tornem 
més despresos i tolerants; això només 

es pot aconseguir a través del silenci 
interior i amb l’ajuda de la quietud.

Proveu-ho, no tingueu por, apagueu 
el telèfon i seieu amb l’esquena recta i 
els ulls tancats sota un arbre o un lloc 
sense distraccions 15 minuts diaris 
durant una setmana, i veureu l’immens 
món que teniu dins vostre per desco-
brir. Aquest és, potser, el millor viatge 
del món.
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UUnnaa  PPíínnddoollaa  ddee  ZZaazzeenn1122  
      
“Estudiar la Via, és estudiar-se  a si 

mateix@.  

Estudiar-se a si mateix@ és oblidar-

se d’un mateix@” 
E. Dögen, 1200-1253 

 

“La Totalitat de l’Univers està més 

enllà de la pols” 

E. Dögen, 1200-1253 

 

“Encara que les odiem,  

les flors continuaran florint.  

Encara que les estimem,  

les flors continuaran marcint-se”. 

E. Dögen, 1200-1253 

 

“A mi m’agrada pensar que la lluna 

continua al seu lloc encara que no 

la miri” 

A. Einstein, 1879-1955 

 

“La Profunditat i la Superfície són 

una i la mateixa cosa.  

El cel és Blau. El Sol Groc.. 

 Joan M. 

 

“Que la Lluna continua al seu lloc 

encara que no la miri, és molt 

diferent de dir que la Lluna 

continua al seu lloc, precisament 

perquè  jo la miro, o que la Lluna     

pot ésser-hi o no, i que només 

apareix quan jo la miro” 

A. Einstein, 1879-1955 

                                   
1 ZZaazzeenn:: terme japonès que es tradueix per “Meditació asseguda." Respecte a altres formes de 
meditació, la pràctica de zazen es diferencia en un aspecte essencial: en zazen, no es busca 
cap finalitat, no es persegueix cap objectiu. Podríem dir que la pràctica de la meditació 
asseguda és un fi en si mateixa. Aquesta manera d’asseure’s rep el nom de “Shikantaza,” que 
vol dir  “·asseure’s sense fer res.” 
2  ““El Cercle Incomplet.”” Cal.ligrafia de T. Deshimaru (1914-1982) 



Un viatge pot ser emocional, 
a les entranyes d’un bon 
llibre, als somnis, als arxius 

secrets del Vaticà... o, simplement, un 
viatge convencional amb un avió i un 
destí.

Són les sis del matí a l’aeroport de 
BCN, passem els controls, deixem les 
maletes i embarquem a un avió. Encarat 
a la pista, comença a accelerar, i es dis-
posa a enlairar-se. Com m’agrada sentir 
aquella acceleració, aquell sentiment de 
dominar el món amb el simple fet de 
pujar a un avió! Les vuit hores de vol  
transcorren totes sense cap incident, és 
més, gairebé les passo dormint.

A la finestra apareix una vista borro-
sa, semblen aiguamolls, però... Sí! Arri-

bem als edificis molt alts a prop d’una 
platja paradisíaca, hi ha aiguamolls a 
totes bandes. Som a Miami.

Els qui hàgiu volat amb avió, sabreu 
que hi fa fred, no? Doncs en baixar de 
l’aeronau, una bombolla d’aire calent i 
humit ens envolta. En aquell moment 
me’n vull tornar a casa.

Ja passem la duana i agafem les ma-
letes. Mare meva! La primera impressió 
dels Estats Units ha estat aclaparadora, 
quin país més “ben parit!”. Tothom va 
per feina, tot nou i ordenat, és com ha-
ver viatjat al futur. Després de carregar 
les maletes al cotxe llogat, anem a l’apar-
tament. Pel camí em quedo sorprès de 
la manera de fer d’aquesta gent, veig 

Viatge a Florida 
2020

Àlex Tubert
2n d’eso

autopistes de vuit carrils per banda... 
L’ endemà posem ruta cap a Key West, 
tres hores travessant manglars i petites 
illes, amb una carretera que en alguns 
trams arrabassa l’aigua. En arribar a Key 
West, m’atrapa un meravellós ambient, 
les cases són precioses i de tots colors, 
plenes de plantes tropicals. He vist 
músics al carrer, cases colonials, ben bé 
com una pel·lícula de pirates.

En tornar de les illes, anem a sopar a 
un restaurant on el meu oncle solia anar 
a menjar quan era estudiant a Miami. 
L’ endemà, envalentits pel menjar cubà, 
ens disposem a endinsar-nos als Ever-
glades, un aiguamoll subtropical ple de 
serps i de tota classe de rèptils, que es 
troba en direcció a Tampa. 

Arribem a una autopista, direcció 
a Tampa Bay, i ens espantem en veure 
la típica escena de les sèries de crims i 
assassinats, amb els cadillacs negres de  
l'FBI i la policia científica amb la grano-
ta blanca per no contaminar les pro-
ves... En arribar a Tampa i després sopar 
amb uns amics, ens aturem  a dormir en 
un ranxo d’uns coneguts del meu pare. 
L’endemà passem el dia a Orlando, do-
nant una volta pels centres comercials, 
on havíem reservat un hotel per dormir.

Avui sí, i sense més preàmbuls, hem 
agafat el cotxe i hem posat rumb a Cap 
Canaveral, a la NASA!!!

Soc un gran fan de la cursa espa-
cial i de tots els objectes que passin per 
sobre el meu cap, siguin avions, coets 
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o un globus d’heli de la Peppa Pig que 
s'ha escapat de les fires; per això hem fet 
aquest viatge, per ser aquí i avui.

Aquest migdia hem visitat el mu-
seu de la NASA. Sense paraules, quina 
meravella de creacions! A l’entrada del 
recinte hi ha un camp de futbol ple de 
prototips i de coets que algun dia varen 
sobrevolar els cels en cerca de les estre-
lles. Són enormes màquines de paper de 
plata que et deixen al·lucinant una bona 
estona. Més endavant, hi ha una parada 
amb els autobusos que ens han portat 
a fer un volt per aquell paradís. Davant 
nostre l’icònic i monstruós edifici Vehi-
cle Assembly Building o VAB, s’enfilava 
cap amunt i en deixar-lo enrere, hem 
pogut veure com l’SpaceX, ajunta els 
seus coets, i el més al·lucinant de tot, ha 
estat veure la plataforma de llançament 
39A on el Saturn V va fer tronar els seus 
motors ja fa cinquanta anys, i on recent-
ment els transbordadors varen iniciar el 
seu trajecte cap a l’espai. Actualment és 
la plataforma utilitzada per SpaceX i el 
seu Falcon 9. Quan hem acabat el reco-
rregut amb el bus, hem anat a l’emplaça-
ment del SaturnV, al cantó de la pista 
d’aterratge dels transbordadors. Ara sí 
que m’he quedat mort, un coet de 110 
m de llargada de pura màquina, estirat 
sobre uns suports, descansant del seu 
llarg viatge. Aquella nau era ben plena 
de records de l’era espacial: els vestits 
espacials, les càpsules de reentrada de 
les missions Apollo, roques lunars (que, 
per cert, n’hi ha una que es pot tocar). I 

al fons, hi trobem  la recreació de l’Ea-
gle, la nau que va allunar.

I per últim, el museu del transbor-
dador espacial, el més espectacular de 
tots. Quan he entrat, han reproduït un 
documental de sensibilització, en el 
qual per acabar ha aparegut una imatge 
del transbordador Atlantis orbitant la 
Terra, i en aquell moment s’ha aixecat 
la pantalla de projecció i ha aparegut 
darrere nostre en la mateixa posició 
el transbordador real! Quasi ploro de 
l’emoció! Una meravella de l’enginyeria 
era davant meu... M’havia passat el dia 
veient la part alegre del tema, però una 
sala amb les restes dels transbordadors 
Challenger i Columbia, allà davant meu, 
destrossats pels violents accidents...

A la nit com havia de passar en 
aquest viatge a Amèrica, hem anat a 
sopar en un Pizza Hut, i després hem 
anat a l’hotel i hem sortit a la platja. A 
continuació, descobrireu el motiu pel 
qual som aquí avui i en aquesta hora en 
concret. Al fons en la foscor, uns focus 
il·luminen un cos cilíndric i punxegut. 
I entre la gent de la platja se sent “Ten, 
nine, eight, seven...” I de cop, una bola 
de foc s’enlaira cap al cel fosc, el terra 
tremola i, un so greu i penetrant, s’estén 
per la platja, allà el tenim, un AtlasV a 
màxima potència amb la sonda solar 
Orbiter al capdavant...
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Do you like travelling? We 
love travelling because 
we can learn many things 

from other countries, for example: their 
lifestyle, type of food, their language…

We had been planning to travel for 
a long time but we didn’t know where 
to go. We had many places to choose 
from, France, China, Morocco, India, 
England... All these places could be very 
cool. Finally, last week we decided to go 
to London, because we thought it would 
be the best way to learn English better! 

When we had decided we wanted 
to go to London, we searched a little 
bit about this city because we had to 
know more about its tourist attractions 
and some particularities. London was 
founded by the Romans. It is the most 

popular capital city in England and the 
United Kingdom. There are about 8 mi-
llion people, with a lot of cultures and 
religions with more than 300 languages.       

                                              
Then, we planned the trip and we 

booked the tickets to go there: the bus,  
the airplane, the monuments, the show, 
the underground… We also booked the 
hotel room.

On Thursday afternoon we packed 
our suitcases. We put t-shirts, sweaters, 
jackets, a raincoat, jeans, trousers, pyja-
mas, slippers, underwear, socks, shoes 
and our toilet bags. Also, we packed our 
handbags with our passports, pounds, 
our Identity Card, tickets, our mobiles 
phones, our umbrellas, a special power 
plug and some masks. 

A trip to 
London

Rut Ahumada, Aina Barret, 
Aina Àvila,  Júlia Rosales, 

Rita Cantó, Júlia Casadevall, 
Estel·la Vilà i Guiping Dheng

Since we had so much fun we 
wanted to tell you about our experience 
there in London. What we ate, what we 
did, where we stayed...

 
On Friday, my father took us from 

home to the airport “El Prat” in Bar-
celona and then by plane we arrived 
at Heathrow airport. From Heathrow 
airport to central London we went by 
underground, and two tickets cost £11. 
In London we stayed at the Byron Hotel 
36-38 Queensborough Terrace, Bayswa-
ter, London. For three nights we paid 
465£. 

On Saturday, for breakfast, we ate 
the traditional English breakfast. It 
consists of eggs, bacon, sausages, fried 
bread, baked beans and mushrooms. 
It’s named “The Full English Fry-Up”. 
At lunchtime, we were hungry, so we 
decided to eat the traditional take-away 
English meal, fish and chips. 

  
When we went up to the London 

Eye -a Ferris wheel which gives you a 
panoramic view of London-  the views 
were impressive! We asked about things 
to the residents of London and they said 
that it is the world’s highest observation 
wheel and offers passengers spectacular 
views of over 55 of London’s most fa-
mous landmarks - all in just 30 minu-
tes!  Then we went to the Tower Bridge 
and  the Tower of London -home of the 
Crown jewels- which is over a thousand 
years old. Since we were already very 
tired we didn’t go to many more places 
but we still visited the Statue of Eros 
set in the middle of Piccadilly Circus, 
which is one of the most recognisable 
symbols of London, and the place whe-
re you can find love... 

London Eye                                       

We really wanted to go to a special 
park. So on Sunday we went to Regent’s 
Park, it was so lovely. We bought a bas-
ket and we put some sandwiches of ham 
and cheese in it. In the basket we put 
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two bottles of water, olives, crisps and 
some fruit. 

  
And we had time to write a postcard 

to friends and family from the heart of 
London.

We wanted to buy some things so 
we went to Oxford Street, which is very 
famous for its shops.  We went  there 
by the underground Oxford Circus. 
We bought clothes, phones, accessories 
like jewellery, bags, hats… and food. 
The only bad thing is that it was quite 
expensive!

The tea time was very special for us 
because in Catalonia we don’t have this 
tradition. We were waiting all day for 5 
o’clock. We were so excited, but when 
we went to a coffee shop to drink tea, 
they told us  that there isn’t an exact tea 
time. British drink tea all the time of the 
day. With the tea we ate some biscuits, 
cakes, sweets...

         

We had two tickets to see the Frozen 
musical at the West End. It was brilliant! 

 
On Monday morning we decided to 

buy some presents for our families and 
friends. So we bought cups, figures of 
the guards of the Queen’s house and a 
savings bank in the shape of a telephone 
booth. They loved it!

And then it was time to come  back 
home. 

Back again to school, we explained 
the trip to our classmates.

Travelling is the best way to learn. 
Seeing new countries, tasting new food, 
visiting  museums…. all help to expand 
your knowledge about the world. Lon-
don is one of the cities where learning 
is at any place. Wherever you go you’ll 
find something new, like culture, food 
or monuments.

Of course, that was an imaginary 
trip because right now the COVID 
doesn’t let us visit new countries. Howe-
ver,  this obstacle won’t take away our 
desire to learn by travelling.
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Preparant l’aventura: 
Amb 18 anys, moltes ga-

nes de voltar món i poques 
de gastar, vam decidir comprar-nos dos 
bitllets d’Interrail. No en sabíem massa 
res, però un parell d’amics que n’havien 
fet un ens engrescaren a provar-ho. Or-
ganitzar el viatge no va ser fàcil, molts 
possibles destins, 14 dies, molts llocs 
per visitar i un pressupost d’estudiant. 

Finalment, vam escollir 5 destins i 
els vam repartir al calendari, vam reser-
var els hostals on passar algunes nits, 
algun bitllet de tren i un vol de tornada. 
Vam fer la motxilla: tres mudes, unes 
esportives, quatre calcetes, un parell de 
mitjons i una tovallola petita. El repte 
ens seduïa. 

El dijous 16 d’agost de 2018 vam 
agafar el tren a Girona direcció Berna, 
la nostra primera parada. 

Primera parada: Berna!
Una ciutat preciosa, un riu d'aigües 

cristal·lines i tres ossos bruns al mig de 
la ciutat. Això sí, només vam menjar de 
McDonalds, tot era massa car. L’alberg 
estava molt bé, però ens va espantar una 
mica despertar-nos enmig dels crits de 
la baralla de la parella anglesa amb qui 
compartíem habitació. El nostre anglès 
no era perfecte, però vam entendre que 
quasi deixaven la seva relació davant 
nostre per una nit de borratxera estúpi-
da i perquè la noia no trobava el mòbil. 

D’interrail per 
Europa

Amb ganes de més experiències 
que ens fessin riure i de més ciutats per 
descobrir, vam agafar el bus el dissabte 
al vespre direcció a Praga. 

Nit al bus i ja som a Praga. 
Això de dormir al bus no va ser 

bona idea. Postures estranyes, poc 
silenci i molts sotracs. Però res com 
ser jove. A dos quarts de set arribàvem 
a la ciutat adormida de Praga. Només 
teníem dos dies per visitar-ho tot, així 
que no vam perdre el temps: motxilla a 
l’esquena i a voltar. Cada ciutat tenia en-
cants diferents. Aquesta segona era més 
urbana i una mica més pobra. També 
tenia riu -el Moldava-, el castell i la 
catedral, l’illa Kampa, la Casa Dansant, 
el Lennon Wall… l’Europa Oriental ens 
anava enamorant mica en mica. No ens 
podíem aturar, volíem continuar degus-
tant ciutats, carrers, cultures i cerveses 
diferents (el repte de la Xènia: tastar-ne 
una de cada capital). 

Pròxim destí: Viena. 

Viena, una altra delícia.
El riu que ens acompanyaria a partir 

d'aquell moment seria el Danubi. Sota 
aquest nom que només ens sonava dels 
panets que ens preparaven de petites, 
vam descobrir una ciutat encantadora 
i molt gran, tant que ens van faltar dies 
per visitar-la. Allà vam conèixer en 
Camilo, un argentí que ens trobaríem 
més endavant a Budapest i que ens va 
acompanyar pels indrets desconeguts 
de Viena. Vam tenir la sort de topar-nos 

amb una fira gastronòmica i musical 
que reunia menjars de tot el món acom-
panyats de concerts i espectacles sota 
la façana de la majestuosa Catedral de 
Sant Esteve. 

No podíem estar més fascinades 
amb la ruta que havíem traçat. També 
cansades de tanta intensitat i d'haver 
de carregar tantes hores la motxilla (no 
sempre podíem deixar-la a l’hostal). No 

sabíem que la ciutat que ens esperava 
seria la que ens agradaria més de totes: 
Budapest. 

Budapest, la ciutat dels balnearis. 
Exhaustes i corpreses amb tantes 

emocions diferents, vam descobrir Bu-
dapest, una ciutat senzilla, barata i aco-
llidora. Teníem tres dies per resseguir-la 
amb calma i sabíem que destacava pels 
seus balenaris espectaculars. Així que 
no vam dubtar a dedicar-nos un meres-
cut matí a les Termes Széchenyi. Carre-
gades les piles, vam passejar-nos per la 
plaça dels Herois, vam recórrer les ribes 

Xenia quintana i Alba Rost
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del Danubi i vam descobrir les dues 
cares de Budapest unificades el 1873, la 
de Buda i Obuda, i la de Pest. Una més 
urbana i l’altra més antiga, una mag-
nífica conjuminació d’història, religió 
i política. Els free tours, als quals ens 
adheríem, algunes vegades, a mig camí, 
una mica d’estranquis i sense pagar, 
ens permetien conèixer aquests detalls 
d’història de les ciutats que ens feien 
entendre el perquè de tot plegat. 

La ferum de la nostra roba ens 
recordava que el viatge s’estava acabant. 
Però encara ens quedava una última 
parada: Cracòvia. 

Final del trajecte: Cracòvia i 
Aushwitz-Birkenau
Vam arribar molt cansades a la 

ciutat polonesa, però teníem moltes 
ganes d’aquesta última parada. Teníem 
clara la nostra visita: resseguir els raïls 
d’entrada al camp de concentració 
d’Aushwitz-Birkenau. Tot i que la visita 
guiada al camp va ser en anglès, el que 
ens vam trobar va ser més esgarrifós del 
que havíem pogut imaginar abans. Pell 
de gallina tota l’estona, les parets, els 
llits, els cabells, les sabates, les motxilles, 
els objectes de valor, els pijames… Tot 
agrupat per esbombar-nos a la cara la 
realitat de la barbàrie humana. 

Per finalitzar aquest viatge, vam 
agafar un avió de tornada el dilluns 
27 d’agost. El que més desitjàvem de 
l’arribada, era dutxar-nos i vestir-nos 
amb roba neta i un bon entrepà de fuet. 

Arribades a casa, el viatge ja només era 
nostàlgia i un molt bon record. 
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Fa quatre anys, pel pont de la 
Puríssima del 2017, la meva 
família i jo vam agafar un 

avió per arribar al destí dels nostres 
somnis. Aquest viatge, ens feia moltíssi-
ma il·lusió, ja que per a nosaltres anar a 
Dubai era un desig que s’havia convertit 
en realitat. Mentre fèiem la preparació 
d’aquesta esperada i meravellosa aven-
tura, passàvem per múltiples emocions 
positives, com ara, la felicitat, l’alegria, 
l’eufòria, l’entusiasme, també la sorpresa 
per com seria tot... En definitiva, ens 
sentíem afortunats de poder realitzar 
aquesta sortida. Allà vam descobrir, 
noves emocions, noves cultures, noves 
tradicions, noves maneres de pensar, 
entre d’altres. També vam poder gaudir 
de la part antiga i nova de la ciutat, del 

desert, de petits pobles que estaven al 
seu voltant, d’edificis magnífics, com 
les mesquites i dels seus mercats. Tot 
era espectacular! En embarcar-nos en 
aquesta aventura, ens van marxar totes 
les preocupacions, només pensàvem 
com n'érem d'afortunats i en tot allò 
que ens esperava. Ha estat una expe-
riència molt útil, no només per l’apre-
nentatge que hem obtingut, sinó perquè 
sobretot ens ha servit per saber valorar 
molt més el que tenim i el que podem 
fer.

Dubai

Laia Ayats
4t D’ESO

42|el viatge el viatge | 43



Estudiar un any als Estats 
Units. Quatre anys fa que 
vull emprendre aquesta 

aventura. Hi he estat pensant dia rere 
dia des que vaig descobrir que això era 
possible i cada vegada tinc més ganes  
que aquest somni es faci realitat. Se-
gueixo sense creure’m com serà de di-
ferent la meva vida d’aquí a tres mesos.     
La cultura americana sempre m’ha 
atret molt. Va ser un conegut qui em 
va parlar per primera vegada d’aquesta 
possibilitat i des del primer moment em 
va cridar moltíssim l’atenció i vaig saber 
que aquesta experiència feia per a mi. 
A partir de llavors em vaig anar infor-
mant, gràcies a les xarxes socials sobre-
tot i, aquella petita atracció que tenia en 

un principi cap a l’estil de vida americà, 
va anar creixent exponencialment. 

De moment, encara no sé a quin 
dels 50 estats m’instal·laré durant els 
deu mesos que passaré fora. Això em 
provoca una mica de neguit perquè 
òbviament m’encantaria poder tenir 
una petita idea de com serà estar allà, 
conèixer la família que m’acollirà i anar 

El meu somni

Martina Ahumada

creant vincles; però no estic preocupa-
da, m’agrada pensar que el que vingui 
serà el millor i que trigui el que hagi de 
trigar. 

Sé que viuré moments en què ho 
passaré malament i ho trobaré a faltar 
tot d’aquí: la meva família, els meus 
amics, els que són més aviat coneguts, 
l’institut, i moltes coses de les quals 
encara no en soc conscient, però estic 
segura que totes les vivències que gua- 
nyaré, valdran la pena. 
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Pels que no em coneixen em 
dic Bernard Figueras i el 
curs que ve estudiaré als Es-

tats Units, més concretament a Booker, 
Texas. 

La pregunta més comuna que em 
fan últimament és: per què carai vull 
anar allà? I la veritat és que ni jo ho sé 
del tot. La meva intenció és fer un canvi 
i descobrir un nou món, una cultura 
diferent i sortir de la meva zona de 
confort. 

Com ja he dit abans, residiré a 
Booker, un poble molt petit situat al 
nord de Texas. Allí conviuré amb la 
meva família d’acollida, formada per 
en Raül i en Jesús, una parella que 

porta 5 anys acollint estudiants de tot 
el món. Els lectors més atents hauran 
pogut comprovar que tenen noms molt 
hispans i és perquè són d’origen mexicà, 
com bona part del poble, però no parlen 
l’espanyol. A més, també compartiré 
casa amb un altre estudiant d’Holanda, 
cosa que farà que hi hagi una barreja 
cultural molt interessant. 

No sé pas com acabarà aquesta 
aventura, això ja us ho explicaré quan 
torni. Però el que sé segur és que 
guanyaré una gran experiència i que 
haurà estat un meravellós viatge. 

Estudiar 
batxillerat als 
Estats Units

Bernard Figueras

46|el viatge el viatge | 47



El juny del 2017, dos alum-
nes del CFGS en Disseny 
i Moblament van fer una 

estada d’un mes a Noruega dins del pro-
grama Erasmus+. L’objectiu era conèixer 
el sistema constructiu de cases de fusta 
a partir de les pràctiques realitzades en 
una empresa del sector. 

Les pràctiques les van realitzar a 
l’empresa Byggmesteren, situada a la 
ciutat de Tromsø (capital del comtat de 
Troms, ubicada a l’illa de Tromsøya, al 
nord de Noruega) i durant aquest temps 
es van allotjar en un apartament per a 
estudiants que hi havia en un campus 
proper. L'apartament estava equipat 
amb tres habitacions, cuina i lavabo. 
També se’ls va oferir un cotxe, una mica 
vell però que funcionava prou bé, per 

poder arribar a la feina i aprofitar els 
caps de setmana per visitar el país. I 
la veritat és que calia aprofitar tots els 
moments lliures per fer ruta, ja que el 
paisatge era espectacular: zones costa-
neres des d’on es divisaven fiords, llacs 
glaçats, muntanyes nevades, pobles 
petits, platges... Impressionant!

La ciutat també era una mica dife-
rent a les grans urbs d’aquí. S’hi podien 
observar moltes cases de fusta antigues 
i també modernes, així com una boni-
ca catedral feta amb fusta. Els edificis 
no tenien gaire alçada, i tampoc hi 
abundaven grans zones comercials. La 
ciutat estava equipada amb un port, una 
gran biblioteca, un telefèric (el telefèric 
Fjellheisen), l’aquari Polaria i diversos 
museus, com el museu Polar o el museu 

universitari de Tromsø. Altres punts 
d’interès de la ciutat eren la catedral 
de l’Àrtic (construcció moderna obra 
de l’arquitecte Jan Inge Hovig) i l’em-
blemàtic pont de Tromsø que el 1960 
va permetre a l’illa estar connectada per 
carretera amb la resta del país.

Culturalment, també hi havia di-
ferències significatives amb les maneres 
de fer d’aquí. A banda de l’idioma i els 
horaris (es dinava a les 11h i se sopava 
cap a les 17h), no es podia pagar en 
efectiu. Per fomentar el reciclatge, als 
supermercats hi havia màquines que et 
tornaven diners en retornar els envasos. 
Allà s’acostuma a menjar molt de peix, 
i els preus són extremadament cars. Les 
hores de dia i de nit van suposar tot una 
adaptació. Perquè us en feu una idea, al 
mes de juny a Noruega només hi ha 2-3 
hores de foscor durant tot el dia! Així, 
un se’n va a dormir quan encara és clar 
i s’aixeca amb la mateixa llum que quan 
se n’ha anat a dormir.

A l’empresa, els alumnes van poder 
conèixer diferents sistemes constructius 
amb fusta, gràcies a la visita de diferents 
obres i a la seva participació en algu-
nes. Hi havia dies que es dedicaven a la 
construcció de murs en el taller i d’altres 
que es dedicaven a instal·lar i/o equipar 
cases a l’obra. També se’ls va ensenyar 
el procediment de projecte utilitzat per 
al disseny i la planificació de la cons-
trucció (programari, relació amb els 
altres industrials, etc.), el sistema de 
transport de murs de fusta...També van 

parlar amb arquitectes, constructors, 
van visitar proveïdors de materials i van 
poder conèixer l’organització del siste-
ma formatiu de la branca de la fusta a 
Noruega. Des del primer moment se’ls 
va equipar amb EPIS (equips de protec-
ció personal) a mida.

La veritat és que ens van acollir molt 
bé, ens van venir a buscar  i portar a 
l’aeroport, ens van oferir allotjament, i 
ens explicaven en detall tots els proce-
diments. Va ser una experiència molt 
enriquidora, tant personalment, com  
laboralment en la qual els alumnes 
van aprendre molt i els va servir per 
conèixer altres maneres de fer.

Podeu veure més imatges de l’estada 
als comptes d’Instagram:

@fusteria_nord_way 
@brugulat_disseny_fusteria 

Comissió de mobilitat
Àngels gratacós

Departament de fusteria

Estada a 
Noruega
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El Brugulat és dins el progra-
ma Erasmus+ de la Unió 
Europea. Això significa que 

els alumnes de cicles formatius poden 
optar per fer les pràctiques a una em-
presa d’un país estranger gaudint d’una 
beca que els cobreix el viatge i part de la 
manutenció.

Per als estudiants, aquesta oportuni-
tat representa una millora tant en el seu 
currículum, com en les seves compe-
tències lingüístiques perquè afavoreix, 
d’una banda, la seva inserció laboral i, 
de l’altra, el seu creixement personal.

Fins ara, els nostres alumnes del 
cicle de fusteria han estat a Noruega; 
els del cicle d’electromecànica, a 

Alemanya i, aquest estiu, una alum-
na del cicle d’administratiu realitzarà 
una estada a França. Durant el proper 
curs 2021-22, també està previst acollir 
alumnes d’aquests països, que vindran 
a fer les pràctiques a les empreses de la 
nostra comarca.

A cada curs, es porta a terme una 
selecció de l’alumnat interessat a partir 
d’un procés en què s’avaluen les capaci-
tats acadèmiques, lingüístiques i perso-
nals de l’estudiant.

Dins el programa de mobilitat, tam-
bé es preveu que els professors del cen-
tre visitin instituts d’altres països i s'afa-
voreixi així la cooperació, l’intercanvi 
d’experiències i els projectes d’innovació 

Pràctiques  a 
l’estranger

Comissió de mobilitat
Carles planes

Angels gratacós
Jaurés Sanchís

núria heras

amb altres docents. D’aquesta manera, 
també es preveu incrementar la xarxa 
de centres socis que puguin acollir nous 
alumnes en el futur.    
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L’últim dia de curs: el comiat 
i les llàgrimes. No volia anar 
a l’institut perquè deixaria 

enrere totes les emocions, les aventures 
o les vivències acumulades després de 
tants anys a l’escola. El més important 
per a mi, era que deixaria els meus 
amics. 

Quan va arribar l’hora del comiat, 
ens vam reunir tots els cursos al pati 
perquè ens poguéssim acomiadar de 
tothom. Jo mirava les cares de tots els 
meus companys de la meva classe, gai-
rebé tots teníem les llàgrimes als ulls i 
no teníem gaires ganes de deixar l’es-
cola ja per sempre. Tenia una sensació 
agredolça.

Finalment va arribar el gran pas que 
em canviaria força la vida i m’ajudaria 

a fer-me més gran: nous companys, 
nous professors, nous espais, noves 
matèries...

Recordo que quan vaig entrar a la 
nova classe, estava molt nerviós, però al 
final m’hi vaig sentir a gust. Ja al primer 
dia, vaig fer molts amics.

Sempre tindré present la frase que 
em va dir el meu pare abans de co-
mençar a l’institut: “Rei, tanto, tanto 
para nada”.

ORIOL PLA, 2n d’ESO E

Jo vaig anar a l’escola La Vall del 
Terri, una escola molt petita i amb poca 
gent . Hi havia classes de 15 nens i ne-
nes, i aquest va ser uns dels grans canvis 
perquè vaig passar d’una classe de 15 
persones a una de 30. Un altre canvi 

El viatge de 
primària a 2n 
d’ESO

Alumnes 2n d’ESO

va ser l’horari, que va canviar molt, 
vaig passar de tenir la jornada partida 
a jornada intensiva, i quan arribava a 
casa, els meus pares encara treballaven i 
m’havia de preparar el dinar.

El gran canvi que vaig notar de 
l’escola a l’institut, va ser un augment de 
responsabilitats.

IKER GIL, 2n d’ESO E

Encara recordo el sentiment d’aque-
lla nit. Era l’última nit que passaria 
essent encara una nena de primària 
perquè aviat  seria una noia de l’ESO. 
Aquella nit vaig dormir molt poc ja que 
els nervis que tenia no em deixaven 
dormir i no podia somiar. Quan va arri-
bar l’hora, em vaig aixecar i ja ho tenia 
tot preparat. La motxilla pesava més, ja 
que l’acompanyaven l’alegria i els meus 
somnis. El meu cap només pensava en 
una cosa: si em perdria en aquell espai 
tan gran, i desconegut per a mi. 

La veritat és que l’institut és molt 
gran, i coneixent-me, sabia que m’aca-
baria perdent, però al final no em vaig 
perdre ja que havia quedat amb les 
meves amigues una mica abans de co-
mençar l’institut, per així poder anar-hi 
juntes. Suposo que m’imaginava una 
gran cosa,i no va ser tan espectacular, 
perquè bàsicament era asseure's a la ca-
dira, amb les mans recolzades sobre una 
taula, escoltar i escriure, per així poder 
aprendre.

JÚLIA CASADEVALL ROSA, 2n 
ESO E

Vam marxar de l’escola amb un gust 
agredolç. Deixar enrere aquell món que 
ens l’havíem fet tan nostre. Un objec-
tiu complex. Malgrat tot, teníem unes 
grans ganes d’anar a l’institut, ja que era 
un enorme pas. Anar en aquells patis on 
amb els nous amics podríem comentar 
els exàmens difícils, guardar els llibres 
als armariets de colors, poder anar al 
bar i demanar un croissant per esmor-
zar, eren aspectes innovadors. Eren les 
coses simples, les que ens neguitejaven 
per dins. Anar a les portes obertes i 
veure el laboratori, les classes o l’aula de 
música, ens va fer tenir una idea més 
elaborada del que seria el nostre lloc 
durant els pròxims anys. A mesura que 
passava el temps, havíem creat una de-
finició d’institut gràcies als comentaris 
dels germans, professors o estudiants. 
No vam tardar a veure que anàvem 
errades. L’ etapa que hauria d’haver 
estat plena d’exàmens, deures, apunts 
i seriositat, va resultar ser una simple 
continuació de la primària. Amb petits 
canvis, és cert, però tots ells acollidors.

El dia que vam començar, anàvem 
amb la maleta plena fins a dalt, farcida 
de tots els llibres, i amb la por de deixar-
nos-en algun, però aquesta por mica 
en mica  es va anar esvaint. El portal 
estava atrafegat de nois i noies negui-
tosos esperant començar amb bon peu, 
retenint tota la informació possible que 
els donaven. Llavors va ser quan ens 
van assignar una aula i no vam tardar 
gaire a començar les classes. Va ser un 
curs estrany, però a poc a poc ens vam 
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anar coneixent tots. Aquella etapa es va 
convertir en un joc virtual, ja que ens va 
arribar un confinament. Va ser un final 
de curs “diferent”, però malgrat tot, en 
un tancar i obrir d’ulls, ja érem estiu. 

Més tard, al setembre, la història es 
va repetir, però amb menys nervis i amb 
més responsabilitat.

Ara ja ens trobem a la recta final i 
pensant en tot el que ens espera a tercer.

AINA ÀVILA, BRUNA PRATS i 
JÚLIA ROSALES, 2n ESO D

Tot i tenir una germana que ja 
estava fent ESO al nou institut que em 
tocava anar, la incertesa em feia estar 
molt nerviós, i el primer dia, els nervis, 
se’m van menjar. Em recordo amb la 
maleta plena de coses i la meva mare 
descarregant-me davant la porta de 
l’institut, i vaig veure tota l’onada de 
nois i noies que anava entrant. Per sort, 
alguns dels meus companys de la meva 
antiga escola, m’ esperaven i vam poder 
entrar tots junts. 

Els tutors ens van ensenyar l’institut 
i ens van indicar el que faríem, els hora-
ris i les assignatures, i de cop, els nervis 
van desaparèixer. A la classe hi tenia 
amics que coneixia del futbol i ja em 
vaig sentir molt més còmode. A mesura 
que van anar passant els dies i ja tenia 
totes les classes ben ubicades, l’institut 
es va tornar un lloc ben conegut i els 
companys de classe ens coneixíem tots. 
Al principi costa agafar els horaris, rela-
cionar professor i matèria, acostumar-te 

a l’horari intensiu i dinar més tard, però 
ara no ho canviaria per res!

JOEL GIL PLANAS, 2n ESO A

Abans d’anar al Brugulat anava 
a l’escola Casa Nostra. És una escola 
situada a prop de l’estany, bastant gran 
i amb un jardí molt bonic. Quan vaig 
acabar l’escola, vaig tenir la sort d’entrar 
a l’institut Josep Brugulat, i per a mi 
va representar un gran canvi i un gran 
repte! Mai oblidaré el primer dia i el 
moment que vaig entrar per la porta i 
vaig veure tota aquella riuada d’alumnes 
que enfilaven cap amunt, i molts com 
jo, no coneixíem ningú.

Quan ja vaig arribar a la meva aula, 
estava molt més nerviosa perquè hi ha-
via gent que es coneixia, i jo no, però de 
seguida em vaig fer i vaig conèixer gent 
molt amable. El  1r d’ESO va ser molt 
important i agraeixo moltíssim que hagi 
estat així, i que aquest institut, m’hagi 
acollit tan bé.

LOLA BARBERO, 2n ESO A
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El batxillerat no és una etapa 
educativa fàcil. L’adolescèn-
cia encara fa de les seves, 

i els canvis físics i psicològics estan a 
l’ordre del dia. Si a tot això hi sumes 
la intensitat dels estudis, l’estrès i el fet 
d’haver de decidir el teu futur, tens un 
còctel gairebé perfecte. La cirereta de 
tot això, el curs passat, la va posar la 
pandèmia mundial. Acabar segon de 
batxillerat des de casa, amb la incertesa 
sobre com anirien les coses, fer la selec-
tivitat, i començar al setembre una vida 
nova (per a alguns, fora de casa), no va 
ser fàcil.

A continuació, teniu alguns testimo-
nis d’alumnes que l’any passat cursaven 
segon de batxillerat al Brugulat i que 

ens expliquen com va ser la seva expe-
riència i com se senten ara.

MARIA BOUABDELLAH:
El curs passat va ser un curs es-

trany per a tothom, però per als alum-
nes que fèiem segon de batxillerat va 
ser especialment singular. Acabàvem 
una etapa i en començàvem una altra: 
graduació, universitat, pisos compar-
tits, nous amics i amigues, etc. Tot això 
que em semblava que seria intensíssim, 
ha quedat una mica descafeïnat per la 
pandèmia de la COVID-19 i per les 
restriccions. Ens hem adaptat a la situa-
ció i durant mesos, com moltes altres 
persones arreu del món, hem canviat 
les classes de la facultat per ordinadors 
als escriptoris de casa i les festes amb 

I després de 
batxillerat... què?

Exalumnes de l’institut

els companys de classe per trobades 
telemàtiques al Jitsi. 

No és el curs de primer de carrera 
que m’hagués agradat viure, però és el 
que hem tingut i enmig de tocs de que-
da, confinaments comarcals i classes en 
línia, també hem sabut trobar moments 
per cuidar-nos, conèixer persones amb 
qui compartim interessos i gaudir.”

CARLA BRUGUÉ:
Per a mi ha estat una mica trista la 

manera en què hem acabat aquesta eta-
pa tan important i especial que és la del 
batxillerat, així com també ho ha estat 
començar la universitat, que sempre 
s’espera amb molta il·lusió i ganes.  La 
realitat ha estat molt diferent del que 
coneixíem fins al dia d’avui. No obstant 

això, considero que, dintre de tot, hem 
tingut un bon acabament i inici de curs; 
potser amb algunes dificultats afegides, 
però ens hem pogut adaptar bastant 
ràpidament als canvis necessaris. 

Espero amb molta il·lusió que hi 
hagi un retrobament amb els com-
panys, companyes i docents per  poder 
celebrar l’acabament del batxillerat i així 
tancar, com cal, aquesta etapa tan boni-
ca i màgica, juntament amb les persones 
que m’han estat acompanyant durant 
aquests últims sis anys i que han crescut 
amb mi. 
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RUT CEBALLOS:
Ningú s’esperava acabar batxillerat 

tan tard, i menys haver de fer la "sele" 
al juliol. Tot i que no va ser l’estiu de les 
nostres vides, jo m’ho vaig passar bé 
igualment. Vaig mirar d’afrontar-ho de 
la millor manera possible i de descon-
nectar d’aquells dos anys plens de feina i 
de compromís. De seguida ja va arribar 
el setembre i vaig començar la carrera 
d’Educació Primària. Al principi estava 
força desmotivada perquè fèiem totes 
les classes virtuals i amb prou feines 
coneixia els meus companys. Però poc 
a poc això ha anat millorant i ara que 
ja s’està acabant el curs, em sento amb 
moltes ganes de tornar a disfrutar de 
l’estiu.

KAREN FONT:
En el meu cas, l’any passat feia 

només assignatures soltes. Ja se m’estava 
fent complicat venir només a aquestes 
hores, imagina haver de seguir-les onli-
ne. Se’m va fer molt difícil continuar des 
de casa, ja que en temps de quarantena 
res em motivava, estava experimentant 
canvis personals i no tenia ànims de 
connectar-me a una classe o de fer un 
treball. Se’m va fer molt dur, però ara, 
vist amb perspectiva, agraeixo la qua-
rantena quant a l’institut. Crec que, en 
estar tots tan estranys i vivint coses tan 
surrealistes en el tema de les classes, els 
treballs o un aprovat, tot això va passar 
en un segon pla i vam prioritzar l’estat 
personal de cada un. El tracte se’m va 

fer més humà i més suportable que no a 
la classe presencial. 

Actualment estic fent un cicle for-
matiu de grau superior d’art dramàtic. 
Tot i que estic fent el que m’agrada, la 
pandèmia i la manera de solucionar 
aquests problemes ha repercutit molt 
en el teatre, i crec que res tornarà a ser 
com al principi, sense mascaretes, amb 
contacte físic i, sobretot, treballant des 
dels impulsos.

LAURA FIGUERAS:
Acabar el batxillerat en confina-

ment ha estat dur, molt dur. Sempre hi 
ha persones a qui els pot costar més 
o menys, però l’esforç que s’ha de fer 
ha estat únic. El batxillerat en general 
és dur, i la COVID no ens va ajudar. 
Vivíem amb la incertesa, l’estrès i el no 
saber què passaria, connectant-nos a 
les classes online en les quals a vegades 
marxava la concentració, no vam poder 
fer la graduació… Però amb esforç i pa-
ciència professors, professores i família 
van acabar ajudant-nos i guiant-nos. 
Per a tots era difícil.

Aquest any continua essent estrany 
i, ni molt menys, hem pogut gaudir de 
la vida universitària, ja que hi ha hagut 
moltes classes telemàtiques i ben po-
ques de presencials. Penso que, vistes les 
circumstàncies, no pots adonar-te gaire 
de si el que estàs estudiant t’agrada o no. 
A més, a l’hora de socialitzar ha estat 
molt difícil, hi ha hagut més pors, més 
inseguretats...

VALL OCTAVIO:
El pas de l’institut a la universitat és 

de gegant. De cop i volta veus que t’has 
fet gran i tens més responsabilitats. La 
maduració també et porta a tenir nous 
interessos i a començar a entendre el 
món. En el meu cas, anar a Barcelona 
ha estat alliberador. La gran ciutat m’ha 
ofert diversitat i m'ha obert els ulls. És 
veritat que això de les classes online ha 
estat un rotllo perquè no hem pogut 
conèixer tota la gent que volíem, tot i 
així, amb el poc que hem pogut, hem 
intentat viure “la vida universitària” que 
tots ens imaginàvem. Deixant de banda 
les relacions socials, el grau que curso a 
la universitat no m’ha acabat d’atrapar 
i fer-ho d’aquesta manera tan distant 
tampoc ha ajudat.  Ara per ara, no em 
vull capficar i intentaré deixar fluir. 

SARA OLIVER:
El confinament a finals de segon 

de batxillerat va ser un cop dur, per-
què encara recordo les nostres cares 
rient sortint de l’institut cridant-nos els 
uns als altres que quines vacances tan 
“guais” ens havien caigut del cel... I ja 
veus, tan “guais” que vam acabar fent la 
graduació pel Google Meet des de casa. 
Respecte al canvi de vida, no sé ni què 
dir, per a mi ha estat tan gran que no ho 
puc resumir aquí. L’ aprenentatge que 
m’ enduc tant del confinament, com del 
canvi d’estudis i vivenda és que és molt 
important la capacitat d’adaptació que 
puguem desenvolupar perquè mai saps 
què coi et passarà demà. 
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LAURA QUESADA:
Per a mi, cursar segon de batxillerat 

confinats va ser una muntanya russa, ja 
que teníem molt poc temps per acabar 
un gruix d’activitats i conceptes compli-
cats. A més a més, l’estrès i el cansament 
d’estar a casa va empitjorar-ho, però els 
professors i tothom ho van posar fàcil 
perquè la feina s’acabés a temps i l’esforç 
no faltés mai.

Aquest curs estic fent un cicle for-
matiu de fotografia i la veritat és que, 
després de sis anys al Brugulat, se’m fa 
molt estrany no ser-hi. Trobo a faltar 
molts membres del professorat i també 
les meves amigues, ja que quan anava 
a l’institut les podia veure cada dia. Tot 
i això, tant el cicle com el Brugulat són 
dues experiències úniques i que no can-
viaria per res!

ERIK RENART:
Quan fem els tres anys iniciem el 

nostre viatge cultural. Un viatge llarg, 
intens, divertit, alegre, emocionant, 
esperançador  i, en alguns trams, feixuc, 
complicat i amb petites dificultats.

Així doncs, en un tancar i obrir 
d’ulls, entre llengües, mates, història, 
llatí, literatura i el treball de recerca, en-
tre d’altres, arribes al tan temut i alhora 
desitjat 2n de batxillerat. 

Però,  malauradament, el 2020 ens 
esperava una gran sorpresa: no poder 
gaudir del final de la llarga etapa amb 
total satisfacció. S’estronquen un munt 
d’il·lusions i projectes programats: 
classes de preparació per a la selectivitat 

presencials, la tan esperada graduació, 
el viatge a Menorca, un comiat com cal 
entre companys i professors, i un miler 
d’alegries fallides.

Tanmateix, te n’adones que cal ser 
valent i  seguir endavant. Reconduir el 
camí per adaptar-te a la nova realitat. 
Continuar treballant  per aconseguir el 
teu somni, perquè  el final del teu viatge, 
tu i només tu, el pots  decidir.

MARC RIERA:
Acabar l’etapa a l’institut des de casa 

va ser una experiència bastant amar-
ga. Tothom començava a pensar en la 
graduació i en la selectivitat, que s’anava 
apropant a poc a poc i no s’acabava de 
concretar mai quan i com la faríem. Si 
bé és cert que vaig poder retrobar-me 
amb alguns amics, companys i profes-
sors durant els dies de la Selectivitat, 
sempre em quedarà l’espina clavada 
de no haver-me pogut acomiadar del 
Brugulat tal i com tocava. Sembla men-
tida, però els sis anys al Brugulat m’han 
passat volant i el bon ambient del centre 
es troba a faltar.

Anar a la universitat és un canvi 
molt gran. Es passa de tenir un sol camí 
marcat durant tota l’etapa formativa a 
tenir-ne infinits de diferents. A més, el 
sistema de semipresencialitat que se-
guim no ens permet tenir gaire contacte 
amb la famosa ‘vida universitària’.

LARA SOLER:
Acabar el batxillerat comporta molts 

alts i baixos mentals, però acabar-lo 

enmig d’una pandèmia, que canvia 
les coses d’un dia per l’altre, suposa 
un doble esforç per part de tots. Vaig 
decidir no atabalar-me a la selectivitat, 
ja que després de dos anys de batxille-
rat veus que les coses les has de fer ben 
fetes i amb calma, sobretot per la teva 
salut mental, que és el que m’ha acabat 
important més.

Aquest any postbatxillerat m’ha ser-
vit per calmar-me, tornar-me a organit-
zar, descansar i aprendre sobre mi ma-
teixa. No estic estudiant, estic treballant, 
traient-me el carnet de cotxe i aprofitant 
per fer moltes altres coses per, de cara a 
la temporada que ve, començar el curs 
amb força i ganes, tornant a estudiar.

Per a mi ha estat més important 
estar per a mi aquest any, no podem 
sempre fer-ho tot i NO és dolent no 
estudiar durant un curs.
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L’Antonio Martínez, en 
Musa Dumbuya, la María 
Suárez, en Patricio Toapan-

ta i l’Ascensión Mena tenen una cosa 
en comú: en algun moment de la seva 
vida van deixar enrere el que havia estat 
casa seva, els llocs de la seva infància 
i joventut i van iniciar un viatge sense 
retorn que, de moment, els ha portat a 
la comarca del Pla de l’Estany.

Les històries d’aquestes cinc perso-
nes han estat escollides pel nostre insti-
tut per ser enregistrades dins el projecte 
de “Memòria històrica i diàleg interge-
neracional” que impulsa l’Ajuntament 
de Banyoles i en el qual hi participem 
conjuntament amb els quatre centres de 
secundària de la comarca. Les entrevis-

tes que aportarem entre tots serviran 
per organitzar durant el curs 2021-2022 
una exposició sobre els viatges forçats.

L’Arnau Pairó, de 4t d’ESO D, ha 
entrevistat el seu avi Antonio, qui de 
jove va emigrar des de Nerpio (Al-
bacete) a Banyoles i va treballar com 
a interventor de l’Ajuntament fins a 
la seva jubilació. La Laia Ayats, de 4t 
d’ESO D, ha tingut l’ocasió d’entrevistar 
en Musa Dumbuya, originari de Ga-
rawol (Gàmbia), una població de la qual 
procedeixen molts dels nostres conveïns 
de Banyoles. La Paula Valeros, de 4t 
C, i la Laia Roura, de 4t D, han pogut 
conèixer i aprofundir en la història de 
l’Ascensión, qui va arribar amb tretze 
anys a una Girona freda i humida des 

Viatges forçats

Departament de socials

de la lluminosa Iznájar cordovesa. La 
Sami Toapanta, de 4t A, i l’Estel Bofill, 
de 4t C, han recuperat la història d’en 
Patricio, un equatorià ara ben instal·lat 
a Banyoles des de l’any 2006. La Cèlia 
Carandell, de 4t C, i la Ione Ayter, de 4t 
B, han parlat amb la Mari Suárez, nas-
cuda l’any 1949 a El Cuervo (Sevilla), i 
que va marxar sola del poble amb tren 
fins arribar al poble de Canet de Mar, 
en un viatge que va durar dos dies quan 
només tenia 15 anys.

Per què van marxar? Per què van 
iniciar aquest viatge? En tots els casos 
hi ha la voluntat i també la necessitat de 
trobar una vida millor. Les seves terres 
d’origen, a les quals estaven arrelats, no 
els oferien la possiblitat de dur a terme 
els seus projectes de vida respectius. 

Aquest no ha estat un viatge gens 
fàcil i, malgrat tot, aquestes persones 
coincideixen a dir que tot el que han fet, 
sentit i viscut, ha valgut la pena.

Si voleu saber els detalls de les his-
tòries viscudes per aquestes persones, 
caldrà que estigueu atents i atentes a 
l’exposició que s’organitzarà durant el 
curs vinent 2021-2022 a Banyoles. Mol-
tes gràcies als alumnes de 4t que han 
participat i compartit aquestes històries 
de vida familiars.
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