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MICRORELATS
Estava llegint un llibre i vaig pensar...
Per què no es podia fer un llibre amb paper de vàter? Vaig agafar-ne dos
rotllos, vaig mullar-los i més tard es van assecar. El paper va quedar dur,
així que vaig començar a escriure i a fer el meu primer llibre.
Ariadna Clavijo E1C

Tinc un vàter fantàstic i allà hi tinc un paper d’una marca que
es diu “TORK”.
Baixo de la meva habitació. He d´anar a l’aniversari de la
meva amiga. Estic vestida i no vull que se´m mulli el meu nou
vestit. És molt delicat i està fet de “TORK”. Un paper
fantàstic: prova’l. :)
Minahil Naqdood E1E

Ah, quina por! Ja s'han emportat un paquet de
paper de vàter més. S'emporten els meus companys de la
prestatgeria. Potser jo seré el següent!!! Què deu estar
passant allà fora? Potser
hem tornat a l'antic Egipte
i ens agafen per embolicar
les mòmies! Tot això és
molt estrany. En aquest
petit supermercat mai ve
ningú per endur-se paper
de vàter.
Henar Peixoto E1B

I ara, què em passarà?
Des que vaig sortir d’aquell infern ple de màquines sorolloses i de mans que em
tocaven, la meva situació no ha millorat gaire. Aquí soc a la vista de tothom i sempre se
m’apropen per grapejar-me i admirar el meu estil. N’hi ha molts com jo, però soc l’únic
a qui han castigat posant-me a l’abast de la gent. Cada dia és el mateix, m’encenen i
m’apaguen tota l’estona, se'm queden mirant i fan comentaris despectius com "és
massa gran" o "mira’n el preu!" De tant en tant, la cosa es posa una mica interessant i
s’intenten emportar sense pagar algun dels meus companys, però sempre sense èxit.
Després del que sembla una eternitat, per fi em tornen a ficar dins la meva capsa. És un
lloc fosc i tranquil on tot està fet a la meva mida i on em sento a gust. No sé què
m’espera, però segur que és millor del que he viscut fins ara, no en tinc cap dubte.
El següent cop que em treuen de la meva capsa és en un
lloc on no conec res. Hi ha poques persones però totes
em miren il·lusionades. N’hi ha una en concret que el
primer que fa és protegir-me (ha escollit una funda molt
especial per a mi). Tot seguit, es presenta. Es diu Jan i i
avui fa 12 anys.
En Jan m’aprecia molt i em cuida molt bé. Anem a tot
arreu junts i es passa tota l’estona comprovant que
segueixo a la seva butxaca esquerra, com si tingués potes
per escapar-me!
Avui ha quedat amb els seus amics al centre de Barcelona. Aquest matí li he buscat la
millor forma per arribar-hi, i està molt emocionat perquè no s’han vist des que van
començar les vacances d’estiu. Crec que té moltes ganes de lluir-me. Tot ha anat de
meravella fins que, quan tornava a casa, he caigut de la butxaca i he anat a parar per
terra el metro. Suposo que en Jan no se n’ha adonat, i no el culpo. Estava tan
entretingut amb els seus amics que podria haver-li passat un elefant per sobre i hauria
seguit fent bromes i passant-s'ho bé. Tinc ganes de cridar perquè se n’adoni, però no
en soc capaç. La meva última opció és esperar que algú em vegi i l’avisi, però en Jan
baixa del vagó sense mirar enrere.

Finalment, algú em troba. No sé què m’espera. Només desitjo de tot cor que en Jan
mai no s’oblidi de tots els moments que ha compartit amb mi, el seu primer mòbil.
Júlia Ruiz E2B

La història d’en Rolex
Hola, em dic Rolex i la meva història es remunta als anys 2001 i 2002, quan vaig néixer
en una fàbrica a Ginebra, juntament amb els meus germans. No sé per què, però tant a
mi com a ells ens van anomenar igual: Rolex. A més, nosaltres posseïm un do molt
apreciat que és el de controlar el temps. Ningú més al món sap controlar-lo tan bé com
nosaltres. La part no tan bona és que tenim una mena d'intestins anomenats busques
que fan un soroll petit i alhora inquietant.
Fa molt de temps, després de ser creats, els meus germans i jo teníem una vida feliç.
Ens ho passàvem bé. Un dia, però, una espècie d'objecte amb consciència ens va
agafar i ens va posar dins d'una caixa. Quan em vaig despertar, era en un altre lloc!
Una altra vegada una espècie d'ens em transportava cap a algun lloc... O potser s'havia
enamorat de mi? Bé, en resum, se’m va emportar i vaig acabar en un establiment on
vaig ser exposat. Jo ja sabia que era preciós, però tant? Al cap d'una setmana, aquell
ésser, que pel que vaig sentir es deia persona, em va agafar i em va lliurar a un altre
congènere, que se'm va endur amb ell. Jo no estava acostumat a anar al canell de
ningú. A més, què es creia? Que li feia de protector solar? Quina barra!
Un 23 de març, aquesta persona em lluïa, com sempre, al seu canell, mentre passejava
per la ciutat quan, de sobte, vaig notar una gran estrebada! Algú m'havia arrancat i se
m'enduia corrents a tota la velocitat. Que malament que ho vaig passar! Quasi vomito!
Després d'una estona que se'm va fer eterna, el lladre es va aturar i em va desar a la
seva butxaca. Més tard, just quan havia aconseguit recobrar la calma, vaig adonar-me
que era en una habitació fosca i plena de brutícia que de ben segur era la casa d'aquell
home.

Allà hi vaig romandre almenys un
parell de dies, que se'm van fer eterns.
Tenia molta por d'aquell senyor, que
cada nit m'agafava entre les seves
mans i em contemplava amb els seus
ulls plens d'avarícia. De sobte, un matí
assolellat, em va agafar, em va
introduir a una bossa i se'm va
emportar. Al cap de mitja hora, vam
arribar a una botiga petita i atapeïda,
on un home amb cara de pocs amics ens esperava fregant-se les mans, i així, de cop i
volta, vaig canviar d'amo a canvi d'una bona quantitat de diners. Va passar almenys un
mes. Els dies es feien llargs, quasi ningú entrava a aquella botiga, però, un dia, un
individu va entrar-hi amb una pistola a la mà i va apuntar el venedor. La discussió va
anar a més i van acabar pegant-se amb la mala sort que, entre empentes i rodolons,
vaig acabar caient dins una de les moltes clavegueres que hi havia a la ciutat. Allà em
vaig passar el que pensava que serien els meus últims sis dies de vida, fins que una
patrulla de neteja em va recollir i em va portar a la policia.
Gràcies al número de sèrie que portava gravat, em van retornar a Ginebra, on em vaig
retrobar amb els meus germans. Quasi ploro de l'emoció! Aquesta és la història d'un
objecte que no va perdre mai l'esperança i que, per molta mala sort que va tenir, mai
es va rendir. Què? Ja sabeu de quin objecte es tracta?
Joan Planas E2B

L’inodor, la història de llàgrimes i perdó
Soc l’inodor, l’eina que màgicament fa desaparèixer la caca i l’orina.

Avui, un dia de l’any 1560 m’ha inventat un poeta nebot de la reina Isabel I, anomenat
John Harrington, que es preocupa pels excrements de la seva tieta. És un personatge
raret. L’invent consisteix en una gran capsa de fusta amb un forat a la superfície que
comunica amb una tassa de porcellana.
En Harrington volia normalitzar la fabricació d’eines com jo, però la reina li ho ha
negat! L’egoista només em vol per a ella! De totes maneres no em puc queixar: tinc
l’honor de ser el luxe personal i íntim d’una reina.
Més temps endavant m’han fet un nou canvi. Un rellotger londinenc m’ha incorporat
la innovació definitiva: ha inventat la cisterna, una nova tecnologia que salvarà el món!
Des d’aquell moment la pregunta “has ja tirat de la cisterna?” és de les frases més
usades pels humans (almenys així ho crec, ja que només soc un inodor).
Dos anglesos han fet un pas endavant més convertint-me en un aparell d’ús quotidià
en fabricar-me com a eina d’una sola peça de porcellana, cosa que em fa econòmic per
a tots. Però un altre cop, com havia de ser, la reina Victòria d’Anglaterra ha estat la
primera a usar-me.

Des d’aquest moment tothom que tingui un inodor a casa pot ser el seu propi REI del
TRON, i jo soc qui dona a la gent el temps per pensar.
Duncan López E2E

A la vora del riu
Ei, hola! Com esteu? Jo sincerament, em trobo en una situació difícil d’explicar, perquè
ho pugueu entendre, el millor és que us ho expliqui des del principi.

Em dic Pneumo i tinc 22 anys, més o menys −bé, aquí dalt l’edat no importa gaire. Van
crear-me en una fàbrica que es deia Pnèumats. Era a Barcelona i a mitjans de l’any
1999 la van esfondrar per construir-hi un edifici “revolucionari” per l’època. Aquell
edifici era la torre Agbar. Un edifici que −com molts sabeu−, era el tercer edifici més alt
de Catalunya quan el van inaugurar. Però avui no parlarem d’ella, sinó de mi.
Quan vaig sortir de fàbrica, em van presentar al meu company de feina, en Jeep
Wrangler. Vaig pensar que era el millor company que em podia tocar. Era molt
intrèpid, li encantava fer sortides, fins i tot em va portar d’excursió a Montserrat i a
Andorra, per uns camins súper difícils de fer i per tant súper divertits. Ens ho passàvem
pipa fent tants recorreguts.
En una de les sortides que vam fer junts, havíem d’anar des de Badalona fins a
Majadahonda. Vam sortir a les vuit del vespre. En aquell recorregut passàvem pels
afores de Lleida i vam haver de parar a les onze de la nit a dormir a Saragossa. En
despuntar l’alba, vam sortir un altre cop cap a Majadahonda, però abans havíem
d’anar a prendre una mica d’esmorzar. Jo em vaig demanar un culet d’oli i el meu
company benzina amb Colacao. El conductor, però, no es va demanar res. Passant per
Moncayo en una baixada molt empinada va passar el que molts m’havien explicat des
que era molt jove i que havia de tenir molt en compte. Jo en podria haver estat la
causa però aquest cop va ser el conductor. Es va adormir i ens vam estampar contra
un pi al costat d’un revolt.

Al cap d’unes hores, vaig començar a sentir sirenes i molt soroll. No hi podia fer res,
només esperar. Van venir a buscar el conductor que va patir ferides molt greus; i a mi i
al meu company, ens van venir a recollir més tard. Jo no vaig patir ferides greus, però
el Jeep va morir.
Al meu amo el van portar al Centro Sanitario de Alta Resolución de Moncayo i al Jeep,
el van portar al desballestament de Badalona. Jo vaig quedar en un racó d’un taller al
costat del riu Besòs a Sant Adrià.
L’amo es va guarir i el Jeep va quedar fet un quadrat de metall i plàstic, però jo que era
al taller, vaig anar a parar a mans del fill del mecànic. Era un nen de vuit anys, una mica
grassonet, ros i amb ulleres. Era molt espavilat i jo em vaig convertir en la seva joguina
preferida.
Passàvem llargues estones jugant, sempre em duia al costat del riu i fèiem carreres, ell
em llençava amb totes les seves forces i em feia rodar. Recordo aquella època molt
feliç, però un dia va passar una cosa inesperada. Corríem a la vora del riu, ell somreia
molt alegrament i de sobte va caure, amb tanta mala sort que em va empènyer sense
voler i vaig acabar al riu.
Sentia com em cridava i com plorava per recuperar-me, però no va poder. Jo no sabia
nedar i... vaig acabar al mar per culpa del corrent.
Quan ja ho donava tot per perdut, va aparèixer un núvol a sobre meu. Em feia mal tot i
em veia descomponent-me al mar i participant de tota aquesta boira negra de
contaminació.
Jo no us puc dir que el cel existeix, però, ara estic escrivint això amb el meu company,
el Jeep Wrangler, i hem tornat a recórrer llargs camins però aquest cop sense cap
ensurt.
Aquesta història potser no passarà a la història, però li haig d’entregar a Sant Pep dels
Pneumàtics per dir-me si he aprovat per entrar al cel. Espero que hagis passat una
bona quarantena, lector, i que t’hagis distret, encara que sigui una miqueta, llegint
això.
Adeu-siau, i us desitjo que tingueu una
vida rodona.

Marçal Torrens Ortiz E2C

Delinqüent involuntari
A veure, sé que no és molt normal que
digui això, però m’encanta ser un "skate".
Des del moment que surto de la fàbrica
fins que arribo a la botiga estic sense
cames, les rodes per als incultes, i és el
moment més avorrit de tots, és com
quan t’abandonen a sota el llit perquè et
substitueixen. Al camió és quan estàs
amb altres skates, longboards i
pennyboards, tots molt poc "estilosos" i avorrits, però quan arribo a la botiga és
espectacular. Està plena de nois i noies, la majoria molt macos, buscant el seu "skate"
ideal i la veritat és que n’hi ha tants que els costa escollir. Per ajudar-los en aquesta
tasca hi ha els treballadors de la botiga.
Quan ja soc al magatzem em posen unes rodes molt maques i em preparen per exhibirme al públic. Just en el moment que em pengen a la paret, ja hi ha gent que s’apropa
per veure’m. Fins i tot algun em prova a terra, i jo em sento "súper" a gust amb el noi
que m’ha provat, que es diu Jack, pel que he entès. Després d’anar una estoneta per la
botiga el noi pregunta a un treballador, que es diu Toni, el meu preu, i jo em quedo
sorprès. No m’esperava que algú em comprés tan aviat, però quan el treballador li diu
el preu, es queda sorprès. A veure, jo no crec que sigui tan car, només costo 350 euros,
soc una ganga. El noi, però, se’m queda mirant. Crec que realment li he agradat, cosa
que m’afalaga. Llavors li diu alguna cosa al de la botiga que no soc capaç de sentir, però
suposo que no deu ser gaire important, i els dos es dirigeixen cap al magatzem per
preparar-me perquè en Jack em pugui utilitzar amb seguretat i sense perill que em
trenqui durant algun salt o alguna figura.
Però quan ja soc dins de la caixa sento que en Jack li diu al treballador: «aquí tens els
set grams que t’he dit a canvi del "skate"». En aquell moment em vaig quedar
al·lucinant. Mai m’hagués esperat que em canviessin per set grams de droga...
Uns dies després quan era amb en Jack, que m’havia canviat per droga, vaig sentir de
fons una mena de sirena de policia, però no em vaig preocupar gaire. Aquell mateix
dia, uns trenta minuts després, vaig començar a sentir cada cop més fortes les sirenes,
llavors en Jack em va agafar i va sortir corrent. En aquell moment em vaig adonar del
que estava passant: la policia ens perseguia, bé, al noi, no a mi. De cop vam arribar a
un carrer sense sortida i en Jack em va llençar per sobre d’un mur, per això no vaig
poder veure què estava passant a l’altre costat. Però de cop vaig veure com en Jack

queia just al meu costat. Em sembla que no es va fer mal, perquè em va agafar i va
sortir corrent.
Però quan pensàvem que ens havíem lliurat de la policia, van aparèixer i van arrestar
en Jack. Es veu que havien trobat al Toni, al de la botiga, mort per una sobredosi i just
un altre que treballava a la botiga de "skates" va explicar a la policia que un noi una
mica estrany s’havia emportat un "skate" sense passar per caixa i que el va atendre
justament en Toni. Llavors la policia va anar preguntant pertot arreu per saber si algú
coneixia l’"skater" traficant, i al final ho van aconseguir, van trobar el Jack i a mi amb
ell.
I tota aquesta història us l’explico des del magatzem de proves de la policia, mort de
fàstic, igual que en Jack a la presó.
Mercè Ruiz E2A

Un dia qualsevol
Era un dia qualsevol, estàvem a classe fent un treball de biologia en grup i discutíem
sobre què fer-lo. L’hora va passar de pressa i vam haver d’acabar fent el treball fora de
l'institut.
Vam quedar a casa de l'Albert. Érem ell, l'Àlex i jo. El
treball era sobre diferents races de conills. L'Albert va
llegir en veu alta la seva part, la d'una espècie de conill
que provenia del sud de França, i després de llegir-la,
va sortir un conill de sota del llit de l'habitació on érem.
No sabíem què fer ni què havia passat. Llavors vam dirli: «Albert para de llegir! Creiem que tot el que
llegeixes es converteix en real!». Ell es va aturar i vam
estar pensant què fer. Aquella situació no era normal,
havíem de comunicar a algú el que ens estava passant.
El conill, mentrestant, passejava per tota la casa com si tot allò no tingués res a veure
amb ell, no tenia por de nosaltres. Vaig trucar a la meva mare, que estava treballant, li
vaig explicar el que ens estava passant i l'únic que vam sentir va ser el seu riure...

«Increïble, deixa’m treballar!» em va dir. No sabíem què fer...
Vam agafar el conill i el vam posar en una capsa que l'Albert tenia a casa amb enciam i
una pastanaga. Això era la part fàcil. La part complicada, però, seria quan anéssim a
l'escola a explicar el nostre projecte davant de tothom. Lògicament, teníem molta por
que apareguessin totes les races de conills que explicàvem en el nostre projecte. Per
aquest motiu, vam acabar de preparar el projecte sense pronunciar cap nom dels
diferents conills a què fèiem referència.
I finalment va arribar el dia de la presentació. Estàvem molt nerviosos, ja que no
sabíem què passaria. Per sorpresa nostra, vam explicar-ho i no va succeir res... vam
sortir al pati com si fóssim zombis, no enteníem res, era increïble... No havia passat
res! De sobte, el telèfon de l'Albert va sonar. Era la seva mare que li preguntava si
havia agafat el conill que estava amagat dins una capsa de cartó sota el seu llit. Resulta
que el tenia guardat per al seu aniversari. Quan va penjar el telèfon, l’Albert ens va
explicar el motiu pel qual hi havia el conill dins la seva habitació. Tots vam esclatar a
riure.

Marc Martínez E3A

Vegan King
Sé perfectament el que estàs pensant! Però deixa, si us plau, deixa que t’expliqui! No,
no, no em vulguis interrompre, no és el que sembla! I abans que comencis a parlar vull
que sàpigues que m’ofèn que puguis creure que jo seria capaç de fer el que estàs
pensant... però... però com se t’acut posar en dubte els meus principis, que són sòlids
com una roca? Què dic com una roca, com un milió de roques, com... com l’Himàlaia, i
em quedo curt!
Ho sé, que m’enxampis sortint del Burger King pot donar peu que dubtis de la meva
ètica, però tu saps que soc la persona més vegana que mai no hagis conegut. ¿Com
pots creure que jo, que m’he manifestat davant totes les granges de porcs del país, jo,
que m’he encadenat davant de totes les Àrees de Guissona de Barcelona, podria

passar-me al costat fosc de la vida i entrar en un lloc com aquest, que representa el
mal? No, no, si deixes que m’expliqui ho entendràs tot. Jo no tenia... he entrat aquí...
perquè... no tenia... wifi! Sí, sí, la culpa de tot plegat la tenen les companyies
telefòniques. Hauríem de planificar alguna acció reivindicativa també davant aquests
monstres del sistema capitalista! Que si et regalen megues, que si la velocitat de la
fibra, que vinga trucar-me teleoperadors per proposar-me una oferta que no podré
rebutjar... I mira com m’he de veure, entrant en un lloc que em perverteix, embrutantme l’ànima amb olors de nuggets i aletes de pollastre per enviar un missatge! I et
preguntaràs quin missatge era aquest que no podia esperar... Sí, sí, que et conec i veig
l’ombra de la sospita en els teus ulls... Era... un encàrrec per aconseguir tofu!! Un tofu
ecològic i bio, però que molt bio, provinent d’una cooperativa sostenible de persones
encara molt més sostenibles que viuen en un poblat del Pirineu. Jo és que sense el tofu
no soc persona...
I es pot saber per què no em mires als ulls? Què dius? Que què tinc al costat de la
boca? Que sembla un trosset de carn picada? No, no, no és el que sembla! No t’ho
creuràs, estava fent la comanda del tofu i un nen que estava en el pis de dalt m’ha
llençat el seu whopper amb mala fe. T’ho prometo! Quina punteria de franctirador, el
maleït! Segur que ho ha fet per aquest pin que porto de “come lentejas, deja a las
ovejas”. Hauria de plantejar-me el risc que assumeixo portant-lo per segons quins
llocs, però ja saps com soc, per la causa vegana el que sigui. Hauries d’haver vist com
l’hamburguesa ha caigut a terra i ha esclatat en mil trossets, perquè ja sabem de què
estan fetes les hamburgueses d’aquest lloc, que són ingredients tòxics, que ves a saber
el que porten. Que no em creus? I ara em parles en llatí? Que excusatio non petita,
accusatio manifesta? Ahh... que vol dir que qui s’excusa, s’acusa? Et creus molt llest,
oi? Mira, no et facis el guai amb mi, que sé que menges maionesa d’amagat, i mira el
que t’he de dir, tant pensar en els animals i ningú pensa en els sentiments dels
enciams, que tots els vegans sou iguals, amb aquests fums de superioritat, és que no
us suporto!

Pau Mendoza E3B

Monòleg d’una princesa
Òndia! Però per què em miren així? Ah, ja ho sé, deu ser pel discurs que vaig fer ahir a
la tarda... Ai, ai, ai, aquell discurs... Si amb prou feines me l’havia preparat... Si ells
fossin prínceps i princeses... Espera, no, que no poden, però es igual, almenys se’n
podrien fer una idea! Jo cada dia des de les set del matí treballant com una criada...
No! Com les criades, no, allò sí que és misèria. Treballant... Com ho diria... Treballant...
Tant se val! El cas és que sempre he d’estar pendent del que passa, no només al meu
país, també arreu del món! Que si aquests premis, que si el retrat de la família, que si
les reunions... És que ja no puc ni respirar! Moltes nenes desitjant ser princeses i jo,
que ho soc, només faig que pensar en... Però què dic, jo no penso en aquestes coses,
de fet ni en tinc temps! Aquella gent que pensa que les princeses viuen en una vida
perfecta on no han de fer res està molt, però que molt, equivocada. No tot són flors, al
revés, és horrible haver d’estar tot el dia pensant en el que he de fer i la imatge a
donar. Ui! I la imatge, el més important! Jo ja n’estic fins a dalt! Les criades, els meus
pares, els meus avis, i fins i tot el meu gos, tots, tots, tots han de portar una bona
figura. Per què? Per donar una bona impressió al món sobre el nostre país.
Les

dissenyadores,

sempre

dient

«posa’t allò, posa’t això», «no, que
aquest no va a conjunt», «no mengis
això que engreixa!»... Si fins i tot
també es preocupen perquè el meu
gos no s’engreixi. I el més terrible de
tot és que, quan sigui adulta, m’hauré
de casar amb el príncep que hagin triat
els meus pares, o sigui tot allò que
diuen els contes infantils que «el
príncep és el que desitja la donzella» és mentida, no té per què agradar-te el príncep
amb qui et cases. Espero tenir sort! Ah, i els «modals»... Tota la meva vida fent classes
amb una professora particular sobre les bones maneres. Ridícul, no? A veure, jo estic
d’acord que he de tenir bones maneres però fer-ne classes em sembla una mica ridícul.

I la gent pensa: «Les princeses van al col·legi?» Doncs la resposta és que sí, però no a
un col·legi qualsevol, sinó a un d’especial per a prínceps i princeses, que és diferent, ja
que ens hi expliquen com ser uns bons reis i reines en un futur. I és clar que ens
ensenyen matemàtiques i ciències, però se centren més en les llengües perquè en el
futur les utilitzarem molt per als discursos. El que més m’agrada són les vacances:
nosaltres tenim dues cases, una a la muntanya, on anem a l’hivern i esquiem, i una
altra a la costa, on anem a l’estiu. És fabulós ser allà... Però no són exactament unes
vacances, ja que sempre hem d’estar pendents per si surt un imprevist... La segona
cosa que més m’agrada de la meva vida són els esdeveniments que organitzen els
altres reis. A part que les estilistes es passen hores emprovant-me vestits i pentinats,
és molt bonic veure tots els vestits i els diferents pentinats, n’hi ha alguns que fan una
gràcia! I també m’agrada passar temps amb les meves amigues, que, és clar, també
són princeses. Quan jo sigui gran i tingui la corona posaré noves lleis en el món reial,
una és que em pugui casar amb qui vulgui, o sigui la llibertat! I ara... què havia de
fer?... Doncs no me’n recordo... Ah sí, he d’anar a aquella reunió a les dinou en punt...
A veure quina hora és... mmm... les dinou! Ostres! Però si arribo tard!

Queralt Rico Vidal E3B

El sobre de la història
Per culpa de la pandèmia mundial provocada pel coronavirus, tot el país havia sigut
confinat durant un mínim de quinze dies. Al principi el Miquel, un jove de dotze anys
interessat per la història, va celebrar el tancament de l’escola i el fet de no haver
d’anar a classe, però només tres dies més tard ja estava cansat de no poder sortir al
carrer, i a casa s’avorria.
Va jugar amb les seves consoles, va dibuixar, pintar, cantar, ballar, es va maquillar, i
fins i tot va jugar a bàsquet amb el seu pare en aquell passadís llarg i ample que
connectava les habitacions amb el menjador. En un moment de desesperació, cansat
d’aquell avorriment, fins i tot s’havia enfadat amb els pares, perquè li havien dit que ja
no podria jugar al menjador, que els molestava.

Hi havia un lloc a casa seva on mai havia entrat, li
semblava ensopit i amb poc interès. Però com que no
tenia res a fer, va pujar a explorar-lo, i a veure què hi
trobava. Aquell lloc especial era al segon pis, amagat
darrere un fals armari en un costat de l’habitació dels
pares.
De primer no hi va veure gran cosa: joguines antigues,
mobles oblidats i, en general, petits trastos que no li
produïen cap sensació positiva. Però al final de tot hi
va trobar un petit prestatge que aguantava el pes d’una càmera de fotos molt antiga i
d’un gramòfon. En el moment en què els va veure va sentir una sensació estranya que
mai no havia sentit. Per començar, va buscar a youtube com fer funcionar un
gramòfon. Ho va aconseguir amb èxit i llavors va sonar una música nova per a ell però
vella pel temps. La cançó es deia En La Plaza De Mi Pueblo, i hi posava 1931. Va quedar
meravellat amb la lletra i no va parar d’escoltar-la.
El seu pare, que en sentir de fons aquella música va tenir un calfred al braç, es va
aixecar ràpidament a veure d’on venia. Va pujar amb pressa l’escala i va enxampar en
Miquel gaudint de la cançó. El pare, amb els ulls brillant com diamants, amb la llàgrima
a punt de caure, va llençar un petita pregunta simple, però que venia amb molt de
sentiment incorporat: “T’agrada, Miquel?”. I en Miquel, amb un somriure gran que li
ocupava mitja cara, li digué que si, que estava encantat de poder escoltar-la i sentir-la.
El pare, content que el fill hagués descobert tot sol allò, li va explicar una de les moltes
històries que sabia sobre el seu avi, el besavi del Miquel, durant la guerra civil
espanyola. “Mira, Miquel.” Va aixecar la càmera antiga i va treure del prestatge un
sobre amb moltes fotos i cartes de la guerra. “Aquest és el meu avi, el teu besavi
Eudald. Ell va anar a la guerra civil i sempre enviava cartes al teu avi Siset, quan tenia la
teva edat, des de la seva caserna. Li explicava tot allò que li passava durant la guerra.
En aquest sobre les guardo totes, juntament amb les fotografies que ell mateix feia
amb la càmera, aquesta que veus aquí. Oi que és curiosa?” En Miquel va agafar el
sobre i va començar a llegir les cartes, fins que el seu pare li’n va entregar una de molt
especial, l’última que havia rebut. La carta deia així:

Hola estimada família,
Em trobo molt bé aquí, encara que la por s’apodera de mi cada cop més. Ahir van
afusellar el meu amic Carles. Estic atemorit perquè sé que puc ser el següent. Jo tinc la
mateixa funció que ell tenia, opino igual que ell i estic amagat on ell s’amagava. Ja són
47 dies sense veure el sol o la lluna, vull sortir, us vull veure, vull sentir-vos, vull sentir
tot allò que em pugueu explicar. Però no sé si algun dia sortiré d’aquí. Si mai em torneu
a veure, que sapigueu que us estimo i que sempre ho he fet. Demano perdó per la
brevetat d’aquesta carta, però el meu cap no para de recordar en Carles i no para de
recordar-me que jo estic a prop del meu final, en tinc el pressentiment.
M’acomiado de vosaltres amb tota la pena del meu cos.
Adeu,
Eudald Borrell Costa
1936”
El pare, amb una altra llàgrima i acariciant-li la galta, va dir: “Miquel, dies després va
morir afusellat, com en Carles. Però això no t’ha de posar trist, va morir amb orgull, i
no podem fer res per tornar-lo de cop i volta a la vida, igual que no van poder fer res
per salvar-lo en aquell moment. Jo les guardo ara, però quan tu siguis gran vull que les
guardis tu i que les ensenyis als teus fills, m’ho promets?”
En Miquel, que s’havia quedat sense paraules, va assentir amb el cap mentre es
fregava l’ull de tant plorar.
Va passar una estona i es va posar a reflexionar sobre el temps que havia passat
l’Eudald sense sortir al carrer, i va veure que la seva situació d’ara no era tan greu com
la de la guerra. Durant la resta de dies de confinament no va protestar i no es va
queixar mai, ja que cada cop que ho anava a fer es recordava de la carta i pensava en
el besavi, i amb un somriure tímid mirava al cel i li dedicava uns segons.

Pau Martínez Moreno E3B

L’article de la
princesa de Provença
Hola soc la..., la... doncs bé, la veritat és que no se ben bé com em dic, però des que
tinc memòria tothom m’ha anomenat Ventafocs.
Ventafocs! Posa a la cassola una
mica més de pebre! Ventafocs
neteja el sòl! Ja ho has fet?
Doncs ara... ara treu la pols!
Una vegada fet, pentina’m, de
pressa, Ventafocs!
El matí del meu divuitè aniversari, el qual encara recordo i avui us en parlaré, em vaig
aixecar a les 7.00h per fer l'esmorzar, alimentar al gat maligne de la madrastra (a qui
no li caic massa bé), i finalment despertar totes les dones de la casa. És a dir, com
sempre feia. Aquell matí les meves germanastres i la madrastra es van llevar molt
dinàmiques i nervioses, era el dia del ball de prometatge de la casa real, en el qual el
príncep havia d’escollir una dona per ser la seva acompanyant durant la futura etapa
com a governant de Provença. Tot i que sembli inversemblant, elles aspiraven a
conquerir el cor del príncep. De fet van ser unes hores tenses, ambdues volien estar el
més guapes i meravelloses possible. Mentre elles es barallaven pels vestits de la
“mare”, jo seguia treballant en tasques de la llar. I així una bona estona, fins que va
caure el vespre, i va ser quan llavors les germanastres amb l’acompanyament sempre
de la mare es van acomiadar de mi amb aires de superioritat i menyspreu.
Ventafocs, adeu, marxem! Esperem que quan
tornem estigui la casa impecable! Tu no hi
pots anar, el teu lloc es aquí. No tindries cap
possibilitat amb el príncep. Oi mare?
Arran d’aquells comentaris vaig anar corrents cap a la meva habitació −la més petita
de la casa, i vaig presenciar, a través de la finestra, com totes tres van parar un
carruatge i es van dirigir cap al nord, on es troba el castell. En aquell instant vaig

sentir un calfred recorrent el meu cos, un calfred que em feia sentir sola, fluixa,
desesperada... Entretant, vaig observar com des del jardí es veia una figura,
semblava ser una silueta brillant i nítida similar a la d’una fada. No em preguntis per
què ni com, només puc justificar que hi era, i s’acostava.
Per què plores? Una noia tan bonica com tu no
hauria d’estar plorant a casa ara! Que saps que
avui és el dia del prometatge del príncep?
Aleshores, vaig dirigir el meu rostre de circumstància cap a ella, i li vaig explicar amb
tot detall què em passava... Tot seguit va tallar la conversa. Em va dir que parés de
posar excuses i evasives a aquella nit tan especial i màgica. Precisament, parlant de
màgia, va treure, com si fos cosa de bruixeria –una cosa en què jo no hi creia− un
parell de sabates de vidre, una diadema resplendent i un vestit d’aquells llargs,
bonics, com els que van agafar les meves germanastres hora abans.
Pel que feia el temps, només quedava un quart d’hora per a què s’iniciés el ball de
prometatge, denegant-me un somni que havia tingut sempre: conèixer el príncep
meravellós del regne. Conseqüentment, sense voler perdre aquell esdeveniment, vaig
aturar un carruatge i em vaig muntar amb il·lusió, amb la mateixa il·lusió amb què
acomiadava aquella fada, que havia fet d’una desgràcia, una oportunitat per complir
el somni de qualsevol dona de Provença.

I així va ser com el vaig conèixer, al meu estimat príncep. En veure’l des de la
llunyania em va tornar a recórrer aquell calfred anterior, però aquesta vegada em
pressentia llibertat, felicitat i allò que sempre és difícil d’explicar per a qualsevol
persona: sentia pessigolles en el meu interior. N’estava enamorada. A continuació, el
meu cor m’exigia apropar-me cap a ell, de la mateixa manera que ell ho feia cap a mi.
A partir d’aquell instant, em va semblar percebre que el nostre desig era mutu. No
obstant, el que mai m'hagués imaginat és que amb només un parell d’hores,
tinguéssim ben clar que volíem estar junts, tal i com faig ara, escrivint un article per
tot Provença al seu costat.
Firmat: Ventafocs

Anònim

La història d'en Ham i L'elin
Ara us explicaré un relat que em va succeir fa poc temps. Perdoneu, primer de tot vull
dir-vos que soc en Ham, soc una Rattus rattus o el que vosaltres coneixeu com a "rata
de claveguera". Doncs el que us deia, fa molts anys vaig arribar amb la meva dona Elin
a un poble. Crec que érem a Alemanya, però el nom del poble ens va cridar molt
l'atenció: "Hamelin". Us semblarà normal però fixeu-vos: són els nostres noms junts,
Ham-Elin. Per aquest motiu vam decidir que aquesta seria la nostra llar.
Un cop instal·lats, el que més ens va sobtar va ser que érem els únics, vull dir que no hi
havia ningú més de la nostra espècie, però això ens era indiferent. Al llargs del anys, la
nostra família va augmentar. Com ja sabreu, les rates no som com els conills, però ens
hi acostem! Ara mateix no recordo quants érem, però el nombre de fills no els podia
comptar amb els dits... Després van arribar els nets, besnets, fins i tot algun rebesnet.
Així doncs, crec que érem un centenar de rates, o potser milers!
La majoria del temps ens estàvem sota
terra,

a

les

clavegueres.

Amb

les

escombraries havíem construït la nostra
petita

ciutat.

Comptàvem

amb

dormitoris, sala d'estar, lavabos, cuines,
rebost i fins i tot teníem el nostre propi
gimnàs! Però per poder sobreviure
havíem de sortir a la superfície a buscar
menjar. Era una feina cada cop més
difícil. Els que vosaltres anomeneu gats per a nosaltres són els "grans monstres", i per
combatre'ls pujàvem en grup. Amb el temps vam aprendre a esquivar-los i a guanyarlos. Després van aparèixer un segon col·lectiu d'enemics: vosaltres! No en sé ben bé el
motiu, però ens teniu por i ràbia. No ho entenc, si és molt fàcil conviure-hi! Nosaltres
ens alimenten d'allò que en dieu brossa, no us fem cap nosa...
Així sense adonar-nos, va començar la segona batalla, persones contra rates. Suposo
que ja us imagineu el final, però ara us explicaré com van anar els fets. En un principi

anàvem per davant, estàveu desesperats, ens perseguíeu amb escombres, posàveu
trampes amb formatge... Que no sabeu que nosaltres el detestem? El que sí us va ser
més efectiu va ser allò del mata-rates ‒per la nostra ignorància sobre el producte‒,
però la victòria era nostra.
Un dia va arribar un foraster, com li dieu vosaltres, us va prometre que ell tot sol ens
eliminaria a tots. A les clavegueres tots rèiem de la bajanada que us prometia, no ens
deixaríem guanyar tan fàcilment.
El noi es va posar al mig de la plaça i va treure una arma, nosaltres no l'havíem vista
mai, era una cosa estranya que semblava un pal de fusta, però de sobte va sortir de
dins seu una melodia molt suau i bonica. I desprès d'això no recordo res més, es com si
m'hagués hipnotitzat o potser adormit. Qui sap el que realment va passar...
Diuen les males llengües que ens va portar al riu perquè ens ofeguéssim, però, com
podeu observar, encara soc aquí per explicar-vos la història.
Ham
Miguel Melendo E4B

