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Obertes al món

Obertes al món.
Per una entesa global.

Ajuntant mans en una tasca
de la que queda encara molta feina a fer.

Diu la UNESCO que aquest és l’any,
l’anomenen l’any internacional de l’entesa global.

Bé sabem que no és tasca senzilla,
Sinó feina pel dia a dia,

feina que es fa des de la cadira de l’escola
entre llibres, llapis i guixots,
des de dins de casa nostra,

o des del carrer cridant ben fort.

Des d’un mar immens que sovint ens juga males passades
i ens recorda que encara hi ha fronteres per a uns quants,

i fins i tot des d’aquell despatx de camisa i corbata,
on el ritme sembla que no avança mai.

Enguany celebrem un cop més els nostres Jocs Florals,
la gran festa de l’escola.

I avui la volem dedicar al món,
a un món que ha pres mal,

a un món sovint dividit,
que segurament se sent atrapat,

a un món sobre el que gira sense ruta
un perdut colom de Pau.

Però també a un món de persones obertes,
de dones i homes disposats,

de nens i nenes que en formen part,
i avui també de petits i futurs escriptors

que uniran forces i paraules
per traçar un nou trajecte

que faci de guia a aquest petit colom.

Aquest serà el nostre símbol
i aquesta la nostra missió.

Entendre’ns, no ens en queda una altra,
I com deia algú, amb il•lusió.

Ajuntem colors,
fem una bonica barreja,

pintem aquells murs que ja no ens fan por.
Viure, riure i somiar.

Respecte, solidaritat i creativitat.
D’això en saben tant aquests menuts,

que encara els hi treu fum el cap.

Per aquí es comença,
aquest és el primer pas.

Escolteu els vostres infants
i deixeu-vos encisar per la màgia

d’aquestes belles històries
on l’únic que importa

és tancar els ulls i escoltar.
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PARVULARI

EL VIATGE DELS CAVALLERS

HI HAVIA UNA VEGADA, UN CAVALLER QUE ES DEIA JOAN QUE  ESTAVA BUSCANT
A  UNA  PRINCESA  PER  PROTEGIR.  TOT  I  QUE  BUSCAVA  I  BUSCAVA  NO  LA
TROBAVA.  VA PENSAR QUE POTSER LA TROBARIA AL CASTELL D'HOSTALRIC I VA
DECIDIR ANAR CAP ALLÀ. VA AGAFAR EL SEU CAVALL I VA COMENÇAR  EL VIATGE.
PEL CAMÍ,  ES VA TROBAR A UN ALTRE CAVALLER QUE ES DEIA PEP I VAN DECIDIR
CONTINUAR TOTS DOS JUNTS. QUAN VAN ARRIBAR A HOSTALRIC, VAN ENTRAR
AL CASTELL PEL PONT LLEVADÍS, TRAVESSANT  EL FOSSAT. UN COP JA ESTAVEN
DINS  DEL PATI  HI  VAN  VEURE  UNS  ANIMALS.  HI  HAVIA PORQUETS,  CAVALLS,
OVELLES I ÀNECS. VAN DECIDIR ANAR CAP A LA TORRE DE L'HOMENATGE ON HI
HAVIA LA CAMBRA DELS REIS. ALLÀ, ES VAN TROBAR AMB EL REI CARLES I LA
REINA  ANNA QUE QUAN VAN VEURE ALS DOS CAVALLERS ES VAN POSAR MOLT
CONTENTS. ELS DOS CAVALLERS VAN EXPLICAR QUE VENIEN EN BUSCA D'UNA
PRINCESA PER PROTEGIR PERÒ ELS DOS REIS ES VAN QUEDAR MOLT PARATS
PERQUÈ LES SEVES DUES FILLES, LA PRINCESA MARIA I LA PRINCESA MONTSE,
BUSCAVEN UNS CAVALLERS PER PROTEGIR! FINALMENT, VAN DECIDIR QUE ES
CUIDARIEN ENTRE TOTS I QUE SERIEN MOLT AMICS!
CONTE CONTAT, AQUEST CONTE JA S'HA ACABAT!

P3-PINGÜINS

EL CAVALLER AMABLE 

HI HAVIA UNA VEGADA UN REI, UNA REINA I UNA PRINCESA QUE VIVIEN EN UN 
CASTELL.
EN UNA CASA DEL POBLE VIVIEN UNES NENES QUE TENIEN UN GOS I UN GAT.
UN DIA, AL CASTELL VA COMENÇAR UN FOC I VAN CRIDAR AL CAVALLER QUE VA 
PUJAR AL SEU CAVALL.
EL CAVALLER VA APAGAR EL FOC AMB L'AIGUA DEL POU I LES DUES NENES EL 
VAN AJUDAR.
LA PRINCESA ES VA FER AMIGA DE LES NENES I UN DIA VAN SORTIR A PASSEJAR 
PEL BOSC. VAN CAMINAR MOLT...I VAN SENTIR UNS SOROLLS: ERA UN MONSTRE I
UN DINOSAURE QUE JUGAVEN A SALTAR I QUAN LES VAN VEURE EL MONSTRE ES
VA MENJAR A LA PRINCESA I EL DINOSAURE A LES DUES NENES.
A LA NIT, EL GAT I EL GOS ESTAVEN MOLT TRISTOS PERQUÈ NO TROBAVEN A LES 
NENES.
I, EL REI I LA REINA TAMBÉ ESTAVEN PREOCUPATS PERQUÈ LA PRINCESA NO 
TORNAVA AL CASTELL.
EL CAVALLER VA SORTIR A BUSCAR A LA PRINCESA I A LES NENES AL BOSC I ES 
VA TROBAR AL DINOSAURE I AL MONSTRE DORMINT.
VA AGAFAR UNES TISORES I ELS VA TALLAR LA PANXA: VAN SORTIR LES DUES 
NENES I LA PRINCESA I TAMBÉ UNA MICA DE SANG. DESPRÉS ELS VA TORNAR A 
COSIR LA PANXA I ELS VA POSAR UNES ''TIRITES''.
LA PRINCESA ES VA POSAR MOLT CONTENTA I ES VA CASAR AMB EL CAVALLER I 
VAN FER UNA FESTA.
LES DUES NENES I EL GAT I EL GOS ES VAN FER AMIGUES DEL DINOSAURE I DEL 



MONSTRE I VAN ANAR TOTS A LA FESTA.
EL CAVALLER I LA PRINCESA ES VAN ESTIMAR MOLT I VAN TENIR UN ''BEBITO''.
I AQUEST CONTE QUE LES FOQUES ENS HEM INVENTAT JA S'HA  ACABAT.

P-3 FOQUES

LA FAMÍLIA DEL ZOMBI I LA FOCA

HI HAVIA UNA VEGADA UN ZOMBI QUE ES DEIA VOLI. ERA MOGUT, ALT, NEGRE I 
BLANC. TENIA DUES CAMES, DOS ULLS, UNA BOCA I NO TENIA CABELL. ERA 
INVISIBLE I VA CONÈIXER A LA FOCA MADORA AL GEL. ERA BLANCA, AMB BIGOTIS,
ALETES I TENIA UNA BOCA, DENTS I ULLS.

VAN ESTAR ESQUIANT MOLTA ESTONA PER LA NEU I VAN TROBAR FLOCS DE NEU 
QUE ES VAN FONDRE I VAN TENIR FRED.                                

DESPRÉS, LA MARE DE LA FOCA VA ANAR A CASA SEVA I ES VA TROBAR AL ZOMBI.
EREN AMICS I VAN MENJAR UNA SOPA CALENTA, CARN I MANDARINES.

EL ZOMBI TENIA FRED I LA FOCA LI VA DONAR UNA JAQUETA BLANCA PERQUÈ NO 
PASSÉS FRED. QUAN VAN ACABAR DE SOPAR VAN SORTIR A FORA A JUGAR AMB 
LA PILOTA MITJANA I DE COLORS.

S'ESTAVA FENT DE NIT I VAN ANAR A DORMIR. I QUAN ESTAVEN DORMINT VA 
ENTRAR UN FANTASMA BLANC, UN MONSTRE DE COLOR VERD I UN LLADRE I VAN
AGAFAR JOGUINES.

EL FANTASMA I EL MONSTRE ES VAN FER BONS I VAN MATAR AL LLADRE.

EL ZOMBI I LA FOCA AL FINAL VAN FER UNA FAMÍLIA FELIÇ, BONA I CONTENTA I 
VAN VIURE EN UN IGLÚ.

I CONTE CONTAT
AQUEST CONTE S'HA  ACABAT.

P-4 LLÚDRIES

LA PAPALLONA, EL ZOMBI I EL GAT

HI HAVIA UNA VEGADA UNA PAPALLONA QUE ESTAVA VOLANT TRANQUIL·LAMENT I
ES VA TROBAR AMB UN ZOMBI SÚPER GRAN. EL ZOMBI ANAVA AMB UN GAT, A QUI
ACOMPANYAVA PER BUSCAR LA SEVA MARE GATA.

EL ZOMBI LI VA PREGUNTAR A LA PAPALLONA SI TENIA UN AMIC I LA PAPALLONA LI
VA DIR QUE SÍ. 

LA PAPALLONA LI VA DIR AL ZOMBI SI PODIA ANAR A CASA SEVA. I EL ZOMBI LI VA
DIR QUE SÍ. 

I EL ZOMBI LI VA DIR A LA PAPALLONA SI PODIA ANAR A CASA SEVA.



LA PAPALLONA VA PORTAR AL ZOMBI A CASA SEVA. I EL GAT ES VA QUEDAR A
FORA,  CONTENT,  ESPERANT  MENTRE  EL  ZOMBI  I  LA  PAPALLONA  ESTAVEN
JUGANT.

I LLAVORS EL GAT VA TROBAR LA SEVA MARE AL CARRER I ES VA POSAR MOLT
CONTENT. (EL GAT HAVIA PERDUT LA SEVA MARE PERQUÈ HAVIA MARXAT FORA).

DESPRÉS LA PAPALLONA VA ANAR A CASA EL ZOMBI.  I  EL GAT ES VA MORIR
PERQUÈ VA VENIR EL ZOMBI, ES VA ESPANTAR I EL VA AGAFAR. 

EL ZOMBI  S’HAVIA TORNAT  DOLENT  PERQUÈ  TAMBÉ  HAVIA PERDUT  LA SEVA
MARE I HAVIA PERDUT L’ANELL I ELS PODERS.

LA PAPALLONA VA PLORAR PERQUÈ EL GAT ES VA MORIR I ERA EL SEU AMIC.

LA PAPALLONA TAMBÉ  ESTAVA BUSCANT  A LA SEVA MARE.  I  ESTAVA TRISTA
PERQUÈ HAVIA PERDUT LA SEVA MARE I S’HAVIA MORT EL GAT.

LLAVORS, LA PAPALLONA VA TROBAR A LA SEVA MARE, QUE ESTAVA COMPRANT. I
TAMBÉ VA TROBAR L’ANELL DEL ZOMBI.

EL PARE DEL ZOMBI, AMB ELS PODERS MÀGICS DE L’ANELL, VA FER QUE EL GAT
TORNÉS A VIURE.

I CONTE CONTAT, JA S’HA ACABAT.

P.4 ESQUIROLS

LA CORONA MÀGICA

FA MOLT DE TEMPS HI HAVIA UN EMPERADOR QUE TENIA UNA CORONA DE 
LLORER. AQUESTA CORONA TENIA MÀGIA I QUAN NECESSITAVA ALGUNA COSA... 
LI FEIA! 

UN DIA LA CORONA ES VA PERDRE I L'EMPERADOR VA DEMANAR A TOTS ELS 
SEUS SOLDATS QUE L'AJUDESSIN A BUSCAR-LA. VAN BUSCAR-LA PER TOT EL 
BOSC PLE D'ANIMALS SALVATGES... PERÒ NO LA VAN TROBAR!

COM QUE ELS SOLDATS NO VAN TROBAR LA CORONA, L'EMPERADOR VA 
DEMANAR AJUDA ALS GLADIADORS. VAN BUSCAR-LA PER TOTA LA CIUTAT... PERÒ
NO LA VAN TROBAR!

COM QUE ELS GLADIADORS NO VAN TROBAR LA CORONA, L'EMPERADOR VA 
DEMANAR AJUDA ALS PATRICIS. VAN BUSCAR-LA PER TOT EL TEMPLE... PERÒ NO 
LA VAN TROBAR!

COM QUE ELS PATRICIS NO VAN TROBAR LA CORONA, L'EMPERADOR VA 
DEMANAR AJUDA ALS ESCLAUS. VAN BUSCAR-LA PER TOTES LES MUNTANYES... 
PERÒ NO LA VAN TROBAR!

L'EMPERADOR NO PARAVA DE PLORAR PERQUÈ NINGÚ ACONSEGUIA TROBAR LA 



SEVA CORONA I VA ANAR A DORMIR MOLT TRIST.
A L'ENDEMÀ, QUAN ES VA DESPERTAR VA NOTAR UNA COSA QUE LI MOLESTAVA A 
SOTA DEL COIXÍ. EL VA AIXECAR I VA DESCOBRIR LA SEVA CORONA! ES VA POSAR
MOLT I MOLT CONTENT.
L'EMPERADOR SABIA QUE LA CORONA ERA MÀGICA I LI VA DEMANAR QUE 
L'AJUDÉS A NO SER TAN DESPISTAT, PERÒ COM QUE ESTAVA MOLT TRISTA 
PERQUÈ HAVIA ESTAT SOLA TOT EL DIA A SOTA DEL COIXÍ, ES VA ENFADAR I LI VA 
FER DESAPARÈIXER EL COIXÍ I VA HAVER DE DORMIR SENSE COIXÍ PER SEMPRE 
MÉS.

I CONTE CONTAT,
LA CORONA S'HA ENFADAT!

P5. ZEBRES

SOTA L'AIGUA

VET AQUÍ QUE HI HAVIA UN CASTELL SOTA L'AIGUA ON TOTS ELS HABITANTS QUE
VIVIEN ALLÀ FLOTAVEN AMB LES BOMBOLLES DELS PEIXOS.
ALLÀ HI VIVIA UNA SIRENA QUE ES DEIA ELSA, QUE VA SORTIR A PASSEJAR I ES 
VA TROBAR AMB SEU AMIC, EL DOFÍ MIMÍ QUE LI VA PRESENTAR A LA SEVA AMIGA 
LA BALENA BLU BLU.
TOTS TRES VAN ANAR A JUGAR AL PARC I DESPRÉS VAN DECIDIR ANAR A DINAR. 
DE CAMÍ AL RESTAURANT ES VAN TROBAR AMB UN TAURÓ I ES VAN ESPANTAR 
MOLTÍSSIM, EL TAURÓ VA CÓRRER CAP A ELLS I ELS HI VA DIR:
-TRANQUILS, SÓC BO. EM DIC EWOK.
AIXÍ DONCS, VAN DECIDIR ANAR TOTS JUNTS AL RESTAURANT. VAN DINAR 
ARRÒS, HAMBURGUESA, ESPAGUETIS, COCA-COLA  I DE POSTRE, GELAT.
DESPRÉS VAN  A  ANAR  A JUGAR AL CASTELL DE LA CIUTAT I LA PRINCESA ELS VA
DIR QUE PODIEN ENTRAR PERÒ QUE ANESSIN AMB COMPTE PERQUÈ TOT ERA 
MOLT DELICAT. ES VAN POSAR A JUGAR  A  PILOTA  I VAN TRENCAR UN POT, PERÒ
LA REINA ELS VA PERDONAR.
UN CAVALLER QUE ESTAVA PER ALLÀ, ELS VA DONAR UN ALTRE POT.  I DE SOBTE,
VA  APARÈIXER UN DRAC I UN LLOP QUE LLUITAVEN ENTRE ELLS, EN AQUESTA 
LLUITA VA GUANYAR EL LLOP I EL DRAC ES VA MORIR.
LLAVORS VA VENIR UN GUERRER, QUE ES VA EMPORTAR AL CAVALLER PER 
SALVAR  ALTRES  LLOCS DEL MÓN.
FINALMENT, ELS QUATRE AMICS, LA SIRENA, EL DOFÍ, LA BALENA  I EL TAURÓ ES 
VAN POSAR A PINTAR TOT ALLÒ QUE HAVIEN VIST DURANT AQUELL DIA, VAN 
PORTAR ELS DIBUIXOS A UN MUSEU I VAN TENIR MOLTS FANS.

                                                         I CONTE CONTAT,
                                                  LES GIRAFES JA HAN ACABAT.

                                                                                                              P 5  GIRAFES



CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

L  a nit de por

Hi havia una vegada un castell on hi havia fantasmes, monstres, esquelets i  mòmies que
quan es feia de nit  preparaven una “disco”.  Un dia hi  va haver una tempesta i  es va
apagar la llum, aquella nit no van poder fer “disco”. 
Va aparèixer un dimoni en el cel i es va trobar amb la mòmia.
Et puc punxar amb la meva força. – va dir el dimoni.

Sense  adonar  –  se es va transformar en dimoni. Llavors van lluitar i van guanyar els
monstres als dos dimonis. Aquests es van enfadar molt i el cap els va explotar de la ràbia.
Van trobar dos àngels i els van demanar un desig: el monstre volia ser el cap de tota la
colla i l’esquelet volia poder tornar a la “disco”.
Va tornar la llum! Tots es van posar molt contents!  Els àngels van desaparèixer i  tots
plegats van anar a la piscina a banyar-se!

Noa C -– Dani – Leo
Saltamartins

L  a volta al món
Hi havia una vegada un minion i un saltamartí que volien fer la volta al món. Van anar a
parar al  Pol  Nord.  Allà van trobar un ninot de neu i li van dir si volia continuar amb ells.
Van anar a parar al  Pol Sud i es van trobar al  Pare Noel i els Reis.  Els hi van donar un
regal i van anar a casa. Van tornar a casa i van veure de nou als seus pares. 
Vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.

Blai -  Rafa – Jèrôme
Saltamartins

E  l tren màgic

Un matí assolellat el Pol, la Marta i el Roc, els tres germans, van despertar als seus pares 
i els van explicar la història del tren màgic. Tots cinc van esmorzar, quan van acabar, van 
anar a vestir-se i van pujar en el tren màgic.
Van preguntar-li al conductor:

- On anirem?
- Sorpresa! El tren és màgic!

El tren va començar a volar i van arribar a la cavalcada dels Reis, aleshores van agafar 
caramels i els van guardar a les seves bosses. Van anar a casa a sopar,  aquella nit van 
venir els Reis i els van portar molts regals. Quan es van despertar van anar a buscar els 
regals i els van obrir. Un d’ells era una entrada per anar a veure l’obra del Petit Príncep. 
Van anar al teatre i els va agradar molt! Després van anar cap a casa! 

Meritxell -  Pol -  Noa B
Saltamartins



E  l fantasma i els seus amics

Hi havia una vegada un fastasma que va anar a una cova i es va trobar als seus amics. Hi
havia un ratolí, un drac, un gat, els seus pares, els seus avis i els seus tiets.
El tiet va dir al fantasma que anés a ajudar!
El gat i el fantasma van trobar una festa sorpresa!

Marina - Alma -– Ivan – Ramon
Saltamartins

E  l lleó perillós

Hi havia una vegada un lleó perillós.  Anava per la selva i es va trobar un rinoceront, el lleó
el va perseguir. Se’l va menjar viu.
Després es va trobar una zebra i se la va menjar viva.   A continuació va olorar una girafa i
la va perseguir fins que també se la va menjar.
Més tard es va trobar un guepard, tots dos van lluitar i van acabar essent amics.

Zhenxi – Judit – Alejandro – Lara – Martina
Saltamartins

E  l príncep del regne encantat i la princesa del   P  alau

Vet aquí una vegada un senyor que va fer una poció perquè la gent es convertís en zom-
bis, perquè fessin tot el que ell volgués i perquè la gent es morís. 
Va arribar una reina i va matar al senyor, havien descobert que era un lladre.
Tot va tornar a la normalitat!
Van inventar més treballs; feines de química i de coses electròniques.
Van poder portar als seus fills al parc; van anar a una obra de pallassos que es deien Èric
i Jan.
Van ser feliços!

Sofia -– Jan -– Paula – Èric
Saltamartins

E  l    P  ol    N  ord
Hi havia una vegada, quan va arribar el Nadal, uns nens i nenes que estaven preparant el 
Tió i l’arbre de Nadal.
Era el dia de Reis. Els van posar menjar i pastanagues pels camells. Els van portar molts 
regals!
Es van portar bé i els seus pares van decidir agafar un avió i anar al Pol Nord per veure al 
Pare Noel. Aquest els va donar un regal a cadascú. Els van encantar els regals! 
El Pare Noel sempre els tindrà a la llista de bons!
Xiribin, xiribon, aquest conte ja s’ha fos!

Eloi – Clara – Ingrid – Clàudia
SALTAMARTINS



LES PISSARRES

Fa 30 anys, en una escola hi havia una pissarra que tenia fills.

Els fills donaven molta guerra i la mare no podia aguantar el soroll que feien perquè 
jugaven tant, tant, tant ...

Estaven molt nervioses perquè venien els companys de classe de l'Escola Guinardó.

Leo A, Àlex D, Jana C i Erik F
Espiadimonis

L'ARBRE

Fa molts anys, en un bosc molt llunyà, hi havia un arbre màgic que, quan els nens i les 
nens se sentien sols, l'arbre els feia companyia.

Era màgic perquè havia vingut una fada i li havia tirat pols màgica.

I un dia, va venir un escarabat, es van fer molt amics i conte explicat.

Clàudia A, Marina B, Carla C, Nicole B i Sergi B
Espiadimonis

LA LLUNA

Una vegada, a la nit, a Barcelona, la Lluna estava cansada.

La Lluna va baixar a Barcelona i va caure al costat de l'Escola Guinardó. El Sol, en veure 
la Lluna es va posar com un quadrat.
Sol: - Què fas Lluna? Puja al cel perquè si no, ningú hi veurà a la nit.

I la Lluna va pujar al cel tota espantada. I ja hem llegit el conte florit!

Daniela M, Berta B, Martí B, Eloy A
Espiadimonis

LA MOTO SALTADORA

Una vegada, en un circuit de motos hi va haver un accident. La moto tenia el número 10 i 
ratlles vermelles i blaves. 

A la tarda volia guanyar la cursa però a l'accident li va petar una roda.

Però va guanyar la cursa igualment i, vet aquí un banc, vet aquí persones, aquest conte ja
està amb llimones!

Arnau M, Fèlix G, Raúl L i Bruno T 



Espiadimonis

EL 5 ESTRELLAT S'ESCAPA

Fa 30 anys, a l'Escola Guinardó, el 5 estrellat era blau i es va escapar.

Quan van entrar a la classe, tots es van quedar bocabadats i van cridar: 
- El 5 estrellat s'ha escapat!!

El van anar a buscar, el van trobar i van fer una festa!

Vet aquí un gos, vet aquí un gat i aquest conte ja s'ha acabat!

Hugo M, Paula G, Éric P i Theo G
Espiadimonis

EL CONILLET BLAU

Hi havia una vegada un conillet blau que volia tenir família però ningú el volia.

I el conillet blau va trobar un nen i va viure tants dies amb ell, que se'n va anar amb un 
altre nen. Es va avorrir tant amb aquest nen, que no feia res i va tornar amb l'altre nen i va
trobar una núvia.

Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos!

Martina H, Sergi P, Alba P i Sofia L
Espiadimonis



LA FLOR MÀGICA I LA GINA







EN BEGUI EL COCO I EN BUGUI L'ESCORPÍ





ELS OBJECTES LLESTOS





CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

EL TREN DE LES FESTES

Fa pocs anys dues germanes i els seus pares van voler anar a pujar a un tren perquè una
amiga de la mare els hi havia donat quatre entrades per anar-hi.
Aleshores el dia següent van anar a pujar en el tren. 
Quan van veure el tren van quedar al·lucinats. No era un tren qualsevol, era un tren d'or
decorat amb serpentines. 
Van pujar, van parar a la primera parada del tren i resulta que hi havia gent que estava
celebrant el Nadal, i ells es van voler apuntar. Van passar dues hores molt divertides. 
La mare els va avisar que tornessin a pujar al tren. Van pujar, van començar a parlar
sobre el que els hi havia passat allà fora. El tren va tornar a posar-se en marxa, quan van
arribar  a la  segona parada del  tren,  van baixar  i  van veure que estaven celebrant  el
Carnaval.
-  Mama,  mama!  Podem  posar-nos  les  disfresses  que  hem  portat?-  van  cridar
emocionades les dues germanes.
La seva mare va contestar:- D'acord, però aprop nostre!
Es van posar les disfresses a corre-cuita i van estar ballant tres hores. Van tornar a pujar
al tren i el pare els va dir:
- No pot ser que a cada parada estiguem celebrant una festa.
-Pare!- va dir la mare.
-Segurament és una casualitat!-va dir la mare.
Van sopar ràpid i van anar a dormir. Quan es van despertar van obrir les portes de la
vagoneta i van veure que estaven celebrant Sant Jordi. Es van apuntar. El pare va anar a
comprar una rosa per la mare i la mare va anar a comprar un llibre pel pare. Tota la família
es van dir:-Feliç Sant Jordi!
Van cridar i després van tornar a pujar al tren, van comentar que havia estat molt divertit.
Van arribar a la següent parada i es van quedar bocabadats perquè estaven celebrant la
Castanyada. Van anar tots junts a comprar unes castanyes i després van anar a ballar a
una festa.
Van tornar a pujar al tren i es van menjar les castanyes. Van arribar a la última parada,
van veure que estaven a casa.
Els pares i  les germanes es van posar una mica tristos, però van veure que estaven
celebrant  Cap d'any.  Van anar  directament  a  casa.  Els  pares  van pelar  el  raïm i  les
germanes van preparar els locasitos i van començar les campanades. S'ho van menjar
tot. Van quedar ben tips però van decidir que mantindrien en secret el del tren.

Ivet Rodríguez, 3r EPRI

UNA VIDA A HAWAI

La història que us explicaré va passar l'estiu passat.
Jo em dic Jan i tinc 9 anys, la meva germana es diu Jana en té 7, la meva mare Núria en
té 40, el meu pare Marc en té 42.
Els meus amics es diuen: Pol, Joaquim, Mike, Lucas i Robert.
Per començar, la vida a Hawai no és tan fàcil, cada dia tots els nois del poble competim 5
coses:
1: estar guapos perquè la Paula, la Martina i la Lucía, tres noies del poble es fixin en



nosaltres.
2: estar forts i musculosos pel mateix.
3: competicions de surf.
4: curses de córrer.
5: curses de nedar o amb canoes.

Ara us explicaré el meu dia a dia:
De 7:30 a 7:40 despertar-me.
De 7:40 a 8 esmorzar.
De 8 a 9 entrenar-me.
A les 9 entrar al cole.
Ara us explicaré la resta del dia, però primer us vull dir que en tot això del surf i estar
musculós, jo sóc un nyicris, perquè no sóc un noi/nen moooooolt fort ho enteneu?

Segueixo amb el meu dia a dia:
De 9 a 12 cole.
De 12 a 13 cole i pati.
De 13 a 14 dinar.
De 14 a 14:30 sortir del cole i anar a casa.
De 14:30 a 15:45 competir.
De 15:45 a 17:15 jugar, nedar...
De 17:15 a 17:30 berenar.
De 17:30 a 20:30 seguir jugant, estudiar...
De 20:30 a 21:30 sopar.
De 21:30 a 22 llegir, mirar la TV o jugar a la play amb el Pol.
I després anar a dormir.

Les coses que fem només a l'estiu, hivern, primavera o tardor us les explicaré ara:
A l'estiu anem molts cops amb la barca a pescar, a l'hivern juguem a l'oca o al parxís, a la
primavera collim flors per la Paula, la Martina i la Lucía i a la tardor només al nostre poble
fem castanyes i moniatos.
Per comprar hem d'anar a la capital, Honolulú.
Si us penseu que no tenim piscines perquè tenim el mar, aneu ben equivocats.

Fins aviat

Berta Cortada, 3r EPRI

ELS DOS PORTALS

Vet aquí una vegada un explorador molt valent. Un bon dia anava pel bosc i es va trobar
un missatge que deia:
- El món està en perill. La única manera de salvar-lo és entrar per dos portals.
Firma el rei de la ciència.
L'explorador va buscar el primer portal, al cap de 4 hores, va trobar el primer portal. Hi va
entrar i es va trobar dins de l'oceà. Allà va trobar un tauró i va dir:- Socors!
Llavors es va amagar en una roca.
 El tauró sense voler es va estampar contra una roca i l'explorador es va donar compte de
que la sortida era la boca del tauró, i va dir: - A per al segon portal!
Quan ja havia entrat a la boca del tauró ja estava en el segon portal.



Ara era al Cretaci i va dir:- He viatjat a través del temps i resultava que la sortida era el
volcà.
Es va trobar un velociraptor es va cansar. L'explorador el va domesticar amb menjar i li va
dir:- Vinga a salvar el món!
Van arribar al volcà i l'explorador hi va entrar. Quan ja havia salvat el món es va trobar un
missatge que posava: -Molt bé has salvat el món!
Firma el rei de la ciència. 
I l'explorador va dir:- Visca!

Conte contat, conte acabat

Arnau Baró, 3R EPRI
OH NO, MATES!

Hola em dic Ariadna se´m donen fatal les matemàtiques però sóc molt llesta.
I ara mateix m'han castigat per copiar a l'examen de repàs.
Els deu minuts duren com dues hores, és horrible.
 Quan acabi el càstig a sobre, em farà fer l'examen.
És una injustícia. Ser mestre és el millor, si vols tenir un milió de mini esclaus.
I per si això fos poc, ens fa fer feines, per criticar-nos. 
Segur que són dimonis que venen de l'infern per treure'ns la vida.
Però hi ha una mestra en particular que és Satanàs, i no puc parlar d'una altra mestra que
le de MATEMÀTIQUES. És la mestra més super dolenta de la història, fa por només de
veure-la.
Però si veus els examens tan difícils que fa més els deures....
Ai, no, perdoneu-me s'ha acabat l'estona de càstig.

FI

Laia Beyloc, 4t EPRI

EL FLAMENC COIX

Hi havia una vegada un flamenc amb una pota,  que quan era petit  els seus pares li
portaven el menjar.
Quan es va fer gran s'havia d'espavilar tot solet. 
Però com no podia caminar amb una sola pota, ell  no podia menjar i  per això anava
perdent el color rosat tan bonic.
Un bonic dia, quan el flamenc era gairebé blanc, els seus amics el van cridar perquè
jugués amb ells a la corda. 
I ell ho va provar. Quan saltava el flamenc, un dels seus amics va veure que li penjava
una cosa taronja al costat de l'altra pota.
Tots la van estirar...i  quan la van treure, van veure que era l'altra pota. El flamenc va
pensar, i tot aquest temps temps sense adonar-se.
Així el flamenc ja podia menjar i va recuperar el seu color rosat.

Guillem Guasch, 4t EPRI



LA BURGERPLETA

Un dia un nen anava pel bosc i se li va caure un ou molt petit a la mà i se'l va emportar a
casa.
Aleshores, a l'arribar a casa del nen, l'ou es va obrir  i  el  nen va dir:-  Però si  és una
burgerpleta!
I el nen li va ensenyar a la seva mare, i li va dir:- Què és això?
I el nen va dir:- Una burgerpleta! És mitja hamburguesa i mig humà, no parla, neix d'un ou,
pot menjar pasta, pa, herbes, altres hamburgueses i  caramels, també corre moltíssim,
també li agrada molt jugar. Des de que neix fins que mort no creix i és molt gran, està feta
d'enciam, tomàquet, pa, formatge, cogombre i neix del pare en compte de la mare.
La mare va anar a buscar menjar. És al·lucinant!- va dir.
Mare i ens la podem quedar? Si no l'estaré abandonant!
Es clar que ens la podem quedar!- va respondre la mare.

Joel Canyelles, 4T EPRI

UN LLAPIS BEN ESTRANY

No era  un  matí  qualsevol:  aquell  dia  era  el  primer  dia  d’escola.  Després  de  que  es
repartissin les classes, es va repartir el material. A en Marc li va tocar un llapis diferent a la
resta, era un llapis amb vida. El nen li anava a dir a la mestra però el llapis li va dir:
-No li diguis!
El Marc se’l va guardar i es va callar.

A la tarda se’l va endur. Quan va arribar a casa, va treure el llapis i es van posar a parlar.
El  més  estrany  de  tot  era  que  en  Marc  no  s’espantava  de  que  un  llapis  parlés,  es
mogués...  Al final,  es van posar a jugar.  En Marc, tot i  que havien estat parlant,  li  va
preguntar com es deia. El llapis li va explicar que es deia Staedtler i que tenia un enemic
que es deia Gomilan. Era el seu enemic perquè sempre esborrava la seva feina, el que ell
havia escrit, dibuixat o pintat. El Staedtler li va preguntar que si en Marc el podia ajudar, i
el nen va acceptar.

El matí següent, quan van arribar a l’escola, el nen es va preparar per la missió que tenia:
fer que el llapis i la goma fossin amics. En Marc no sabia com fer-ho. Va estar una bona
estona pensant com ho podria arreglar, fins que va tenir una idea. El llapis estaria tota
l’estona pintant en el mateix espai i la goma aniria esborrant. Així, els dos s’adonarien que
era inútil perdre el temps fent el mateix. Després del  pati, el nen ho va provar però no va
funcionar. En Marc es va emportar una gran decepció.

Ara sí que no sabia com fer-ho. Va veure un nen escrivint en “boli” i el Tipp-ex esborrant
les faltes. Aleshores va apropar la goma i el llapis, perquè es fixessin en ells. Van veure
que es podien ajudar entre ells perquè els hi  sortissin les coses ben fetes. Aleshores
l’Staedtler i la Gomilan es van fer amics. Des d’aquell dia, els dos van fer coses “súper”
xules, boniques, increïbles... I en Marc es va sentir orgullós del que havia aconseguit.

Xavier Martínez, 5è EPRI

A MIKE LE PASA ALGO

En una cena que parecía tranquila Mike, un pequeño estudiante, vió que las queridas



relaciones entre sus padres se apagaban poco a poco y día tras día. Podría decirse que
Mike es el niño más vergonzoso que he visto en años. La verdad no es que tenga mucho
dinero, mejor dicho, tiene poco pero con ésto se conforma.

Los padres de Mike vieron que empezaba a estar triste, ellos suponían que era por lo que
pasaba. El niño fue tranquila y cuidadosamente a la escuela. Los compañeros de Mike
sospechaban  que le  pasaba algo,  se  acercaron,  lo  miraron fijamente  y  él,  ni  más  ni
menos, no contestó. Los niños fueron a la maestra y le contaron que Mike estaba raro. Al
acabar la clase todos los chicos, chicas, niños y niñas del colegio se fueron al patio como
animales, pero Mike se quedó a hablar con las maestras. Ellas le preguntaron si estaba
bien, pero él no contestó. 

Aquí es cuando las maestras se empezaron a preocupar. Mike no era así, era un niño
alegre y ahora parecía apagado. Ese no era él. Las maestras se fueron a un rincón aparte
a hablar sobre el tema y le dijeron que hiciera un dibujo mientras tanto. 

Entonces Mike dibujó a su familia con el padre a un lado y la madre lejos de él. Claudia, 
su compañera de pupitre, se fijó en el dibujo y le contó que ella había hecho un dibujo 
parecido, con los padres mucho más alejados. Fue cuando Mike entendió que no era el 
único. Preguntó si ella había estado triste, Claudia asintió con la cabeza. Entonces 
preguntó de nuevo si todavía lo estaba. Claudia respondió que no, porque entendió que 
sus padres la querían.

Martí Bellet, 5è EPRI

UNA HISTÒRIA INACABADA

Hola, em dic Rebeca, tinc 12 anys i m’encanta escriure. M’agrada perquè és una manera
de comunicar-me amb la gent sense parlar, i això és una cosa que em fascina, sobretot
perquè parlar no és el meu punt fort. Sóc molt tímida, i escriure m’ajuda a deixar de ser-ho.

S’acosten els jocs florals i jo vull fer una història que els deixi bocabadats a tots i que em
vegin  d’una altra manera a més de “la noia que no li parla a ningú” 

Bé,  tot  va començar  quan la  mestra ens va  dir  que anéssim escrivint  la  història  que
voldríem presentar als jocs florals. Quan aquella mateixa tarda vaig arribar a casa, em va
semblar el moment ideal per començar a redactar-la.

Vaig seure a la taula del menjador amb un full en blanc, un llapis amb punta i una goma i
vaig esperar uns quants minuts a que la meva imaginació fluís, però em va succeir una
cosa que no havia experimentat mai, no em sortia ni una lletra!

I jo, que escric en els tovallons, en papers rebregats, en el diari de la mare, no em sortia ni
una mísera  paraula!  Com que  volia  posar-hi  remei,  vaig  anar  a  consultar  a  la  meva
germana gran, la Martina. Em vaig dirigir cap a la seva habitació amb molta esperança i
vaig picar a la porta, a la meva germana no li agrada que que entrin sense trucar per una
cosa que es diu intimitat. Vaig estar una bona estona picant però la Martina no em va
obrir. Això vol dir que no pots entrar, i que si entres, t’ espera un bon cop de puny. En
resum, que no li vaig poder consultar.

Els pares estaven de viatge a l’Àfrica, així que tampoc els podia demanar consell.
Estava feta pols, mai m’havia passat això. Vaig posar la ràdio perquè sempre que estic



deprimida, la poso. Quan la vaig encendre en el meu canal preferit, va sonar a través dels
altaveus la cançó de “I will survive” de la Gloria Gaynor i em vaig inspirar.

Vaig redactar una història sobre un nen anomenat Mohamed que viu a la guerra de Síria,
no té llar ni pares, el seu germà gran el cuida. Han bombardejat la seva escola i ell viu
amb l’esperança de que no li treguin la vida.

Va arribar el dia dels jocs florals i jo estava molt nerviosa, em trobava asseguda en un
racó del pati entre els meus companys, davant nostre hi havia un munt de pares.
Vaig desviar la mirada cap a un raconet i  vaig localitzar al  pare fent fotos, a la mare
somrient i amb els polzes enlaire i a la Martina llimant-se els ungles. Al cap d’una estona
anaven a anunciar els guanyadors. Significaria molt per mi guanyar perquè el meu futur
com a escriptora depenia d’allò:
-I els guanyadors són… Rebeca López, Clara Hernàndez i David Sànchez!-

No em cabia en mi mateixa de l’emoció, potser si que algun dia arribaré a ser una gran
escriptora…

Anna Micó, 5è EPRI

UNA HISTORIA DE CERÁMICA

Bajo la palabra frágil, se encontraron un buen día cuatro tazas y Doña Tetera. Desde que
se vieron en aquella caja en la que también había escrito: “Made in China”, supieron que
serían família. Cuando salieron a la luz y las pusieron en la estantería de una cocina, se
dieron cuenta de que aquella sería su casa y vivirían allí mucho tiempo. 

En esa caja llegó Juana, nuestra protagonista, que era la más bromista, a menudo, se
derramaba sobre  los  blancos  manteles  o  quemaba con  su  asa  a  quien  la  cogía.  Su
inestable base la hacía bailar sobre cualquier platito. 

Un desgraciado día a la dueña se le resbaló Doña Tetera y le rompió su único brazo
dejándola inservible. Después de este accidente, llegó un nuevo miembro a la família.
 Juana, se alegró y algo más, cuando vió a la nueva dama de oficio, Fabiola. Era la tetera
más hermosa que una taza pudiera soñar, su curvada y suave barriga la hacían ideal para
contener los más preciados tés. Su discreto estampado, enamoró a la pícara taza desde
el primer instante.

Fabiola también se fijó en ella, pero no de un modo tan intenso. La taza intentó decirle
algo  pero  no  supo  qué.  Estaba  entre  un  “¿Qué  pasa  tía?”  o  un  “Buenos  días,  su
majestad!”. Juana acudió a la taza más ligona del grupo, Lola, para que le enseñara cómo
conquistar a la nueva dama. Se veía que estaba muy ocupada dando clases, es que el
ligoteo de hoy en día está muy complicado y sobre todo entre recipientes.

Al cabo de unos días a Juana le tocó servir con Fabiola, no sabía qué hacer, le sudaba
hasta la parte inferior del cuerpo. Juana recordó el consejo que le había dado Lola: “Cree
en ti misma y dí lo que te salga del corazón.” Ella así lo hizo, pero lo dijo tan suavemente
que Fabiola ni se dió cuenta de que le hablaba. Juana lo iba a repetir cuando la cocinera
la agarró bien fuerte para llevársela. La pequeña taza para evitar separarse de la tetera,
hizo el máximo esfuerzo para quemar a la cocinera, pero ésta era muy experta y no lo
consiguió.



Una vez limpia y seca, la suerte quiso que la colocaran junto a Fabiola en la estantería.
Juana estaba preparadísima para expresarle sus sentimientos. Muy decidida empezó a
contarle  todo  lo  que  sentía  desde  que  ella  había  llegado.  Fabiola  la  escuchaba
complacida, a ella también le encantaba el carácter alegre de Juana.

Desde ese día juntaban sus asas y se susurraban palabras bonitas. Eran especialmente
felices cuando la cocinera las escogía para trabajar juntas. 

En aquella divertida cocina pasaron muchas otras cosas felices pero eso ya es tema para
nuevos cuentos.

Clara Balagué, 6è EPRI

CALLANT NO S’ARRIBA ENLLOC

Encara recordo aquell dia que vaig arribar a casa amb un somriure d’orella a orella, com
que m’ho empasso tot, sempre m’estan aixecant la camisa, però aquell dia no.

Estava al pati assentat a les escales de sempre, quan de sobte va passar el grup de nois.
Hi havia l’Oriol, el Joan, l’Àlex, l’Èric i el Carles rient, vaig baixar amb ells fent el mateix
gest, no sabia de que reien, però per un moment em sentia integrat. Va sonar el timbre i
ens  vam  anar,  a  la  classe  tampoc  va  ser  igual  que  sempre,  estava  content,  tots
s’apropaven a mi fent ganyotes per fer-me riure. Per un dia no volia anar-me’n a casa tant
ràpid, però ho vaig fer, era la “rutina” de sempre i l’havia de complir. La meva mare es va
posar molt contenta, ella sempre està amoïnada per mi, i més amb el tema social, diu que
sóc especial, jo m’ho prenc com una alabança.

Aquell dia me'n vaig anar a dormir com les gallines, ràpid, volia que s’acabés ja, perquè el
següent fos igual o millor que l’anterior. Sonà el despertador, la meva cara pintada amb el
mateix somriure amb el que em vaig adormir. A l’hora del pati va ser gairebé igual que
l’altre dia jo a les escales, tan sol com sempre, però ja m’agradava, portava amb aquells
companys des de P-3 i no sempre havien estat molt amigables amb mi. 
Va aparèixer el mateix grup que ahir baixava rient, jo els vaig seguir, rient també. Però
semblava que s’havien cansat massa d’hora perquè mentre parlava feien com si sentissin
ploure.  Aquell  dia  no  vaig  arribar  tant  content  a  casa.  Com sempre,  la  mare  em va
preguntar que tal m’havia anat el dia. 
-Bé.-Vaig dir jo sospirant. Crec que la mare no s’ho va creure molt perquè va venir varis
cops a preguntar-me que si de veritat estava bé. Dimarts em vaig anar a dormir també
molt d’hora esperant que el que havia passat es quedés nomes amb un malentès.

Era  dimecres això  volia  dir  educació  física.  Em vaig  preparar  la  motxilla  i  vaig  sortir
tremolant, però amb esperances de que el que havia passat el dia anterior no fos res més
que una tonteria. Però no, aquell dia no em vaig asseure a les escales, volia aclarir les
coses, i  no, no era un malentès, l’únic que vull dir és que vaig haver de tancar-me al
lavabo a plorar i escapar-me de tots aquells insults. A l’hora d’educació física el que més
desitjava era que plogués, sabia que m’escollirien l’últim. Va entrar el mestre vaig mirar
per  la  finestra  i  vaig  pensar  -  Nooo!.  Evidentment  no  ho vaig  dir  en  veu  alta,  prous



problemes tenia. 

Vaig sortir pintant del cole, a les tres en punt, com sempre. Vaig arribar a casa forçant un
somriure, per no amoïnar a la mare, no vam parlar molt, no tenia moltes ganes, ella també
feia mala cara, el pare arribava tard a dinar, com sempre. Segur que estava al bar fent
unes copes. Esperava que aquell dia no fos així, però no tenia gaire esperança. Aquella
tarda no em podia concentrar vaig aprofitar que el pare no hi era, perquè així la mare
estava  mes  tranquil·la  i  li  vaig  explicar  molt  detalladament  el  que  havia  passat  els
anteriors dies a classe.
- Mare, que vol dir esguerro?
- I tu on has sentit això fill? Va dir ella preocupada.
-Es justament això del que vull parlar, no m’agrada anar a l’escola, ho passo malament,
els companys no son bons amb mi.
- Fas molt be en explicar-m’ho, carinyo. Callant no s’arriba enlloc!

Anna Rodríguez, 6è EPRI

LAS MONEDAS QUE BRILLAN

Estoy en una fábrica de monedas, me están creando, tengo un color bonito y brillo como
nunca brillaré, estoy nueva. 
Salgo de la fábrica y me siento muy feliz porque desde el  momento que me crearon
deseaba conocer el mundo exterior. Me llevan con otras monedas, todas con diferentes
opiniones  del  mundo.  Nos  reparten  en  pequeños  grupos,  nos  entregan  a  diferentes
personas.

Nos  llevan  en  un  bolsillo  ,  allí  hay  unas  monedas  que  huelen  mal,  sucias,  tristes  y
enfadadas, nos explican su historia, algunas han sido atropelladas por coches, otras por
trenes y víctimas del fuego, yo no me lo creo. Voy de bolsillo en bolsillo y viajando de país
en país, conociendo nuevas monedas todas tienen diferentes historias.

En mi caso, aparezco en el bolsillo de un niño, tiene muy malas ideas, una de ellas es
llevarme a un rail de tren. Siento el frío del hierro y el miedo de saber que algo malo me
va a pasar. Oigo un ruido y un silbido, de repente siento que me chafan, siento un gran
dolor, quedo deforme, me recoge, me lleva a su casa y me enseña a sus padres que se
enfadan mucho con él. 
Podía haber  ocasionado un gran accidente,  no han pensado que yo  también he sido
maltratada, ya no sirvo como moneda.

Me llevan al banco junto con otra monedas para fundirnos. Allí nos encontramos aquellas
primeras compañeras que estaban trieste y sucias y les explico que nos volverán a crear,
volveremos a ser como nuevas. Se sienten felices y quien sabe a lo mejor con mejor vida
que la que tuvieron.

Estoy en una fábrica, de monedas, me están creando, tengo un color bonito y brillo como
nunca brillaré, estoy nueva… 

Ricard Aguilar, 6è EPRI



1r CICLE ESO

Mª DOLORES 

Mª Dolores, así se llamaba la última niña que vi nacer antes de despedirme como 
comadrona para pasar a trabajar como enfermera de pediatría. No sabía yo que esa niña, 
que nació sonriente y sana, iba a ser una de las pacientes más asiduas de la consulta de 
pediatría.

Todo empezó cuando Mª Dolores tenía 8 años. Semana sí, semana no, aparecía en la 
clínica con su madre que ya no sabía qué darle para calmarle el dolor. Aquella niñita feliz 
se había convertido en una niña con un sufrimiento extremo. Parecía que los caros 
calmantes no le hacían el suficiente efecto. En su preadolescencia empezaron los dolores
de barriga, que atribuimos a que esa niña se estaba haciendo toda una mujercita. En 
efecto, la mayoría de sus compañeras ya tenían la menstruación. Meses después llegó su
turno, pero no se le pasaba ese grave dolor y entonces, decidimos hacerle pruebas para 
ver qué ocurría en su interior. 

Las pruebas descartaron que su dolencia fuera causada por alguna deformación física. 
Por eso, pensamos que quizá los dolores de esa niña, ya no tan niña, debían estar 
relacionados con problemas psicológicos y la derivamos a un especialista de prestigio.
 Al cabo de un año de terapia, la cité en la clínica, para ver cómo le había ido el 
tratamiento. Mª Dolores, Mª Dolores, la llamé dos veces. Ella se levantó y dijo en alto: ya 
no me llamó Mª Dolores, me llamo Lola, y no me duele nada. Entonces, todos los 
presentes nos extrañamos mucho. Entró por última vez por aquella puerta que había 
cruzado tantas veces acompañada de su madre. Se sentó en la silla de nuestra consulta y
nos explicó toda su verdadera historia. 

Resultó que desde chiquitina Mª Dolores no se sentía a gusto con su extraño nombre, y 
preguntó insistentemente a su madre el porqué de aquel nombre. Le explicó que su 
bisabuela se llamaba Dolores y le pareció un bonito homenaje llamarla de la misma 
manera. 

Había preguntado a todos sus compañeros la causa de su nombre; Rosa, su mejor amiga,
se llamaba de aquella manera en honor al recién salido rosal delante de su casa; Jesús, 
porque toda su familia creía mucho en su cristiano Dios. Y poco a poco, decidió que su 
nombre y ella tenían que estar íntimamente relacionados. Fue casi sin pensarlo, de una 
manera inconsciente como todo empezó a pasar… Primero, fueron dolorcitos pequeños, 
pero poco a poco el dolor se fue incrementando hasta niveles exagerados. 

Por fin, el psicólogo, tras un año entero de terapia, le había hecho comprender que el 
nombre no tiene por qué marcar el carácter de las personas, que el nombre no es tan 
importante como la verdadera personalidad que ella tenía encerrada en su interior. Le hizo
ver que, en su interior, había cosas muy buenas que nunca había mostrado a nadie, ni 
siquiera a ella misma y a partir de entonces se abrió permanentemente, para toda su vida.
 
Y Lola ya no sufrió nunca más de Dolores.

Mercè Boada, 1r ESO



MANDALAS DE COLORES

Soy un pintor, no muy famoso, pero lo soy. No trabajo para ninguna empresa. Bueno, en
verdad sí, trabajo por mi cuenta, en un negocio donde el único asalariado sin sueldo soy
yo. Cada día acostumbro a acercarme a alguna parte de Barcelona de interés turístico.
Acarreo mi pesado caballete y mi maletín de madera de roble donde guardo cada uno de
los desgastados tubos de pintura.

Hoy, me dirijo hacia las imprevisibles Ramblas. En lugar de hacer la misma rutina de cada
día, que consiste en retratar a algún turista medio abrasado por el sol del Mediterráneo,
he  decidido  cambiar  el  contenido  de  mi  lienzo.  Hoy  haré  algo  especial,  liberaré  mis
alegres sentimientos y haré que se sientan cómodos. Cada punto, circunferencia, línea…
será una emoción que tengo guardada en la profundidad de mis entrañas. 

Ya he preparado todo el material. Empiezo por un punto central, con lo que tiene más
significado para mí en la vida: mi mujer. Una circunferencia rellena con mil  corazones
dentro, que es todo el amor que siento por ella. A su alrededor, hago cuatro símbolos, que
representan mis hijos. Uno de ellos, es el de la paz, mi hijo mayor, un muchacho pacífico y
tranquilo, al que le gusta trabajar. Muy responsable.

En el segundo, perfilo un mostacho, mi niña de catorce años, a quien  le encanta vestir de
una manera muy extravagante, como a mí, en eso nos parecemos. Normalmente, usamos
camisas  de  cuadros  y  tejanos  rasgados.  Con  cinturones  que  destaquen  y  con  un
dobladillo imperfecto al final de los pantalones.

A continuación, dibujo el tercer símbolo, una redonda dividida en dos partes, el típico ying-
yang; está dedicado a mi hijo pequeño, que a diferencia del mayor, es muy travieso, pero
también tiene sus momentos de paz. 

El cuarto, último, y no menos importante, representa un ritmo musical, es porque aquella
niña pequeña que nació del vientre de mi mujer, tiene un talento espectacular para tocar
la batería. Ella me explicó que ese ritmo se llama semicorchea. De vez en cuando me da
alguna clase de música.

Dos flores espectaculares, dos rosas, se colocan opuestas, se miran, son las más bellas,
resaltan en el dibujo. Representan a mis padres, unas personas magníficas a las que
quise y quiero muchísimo. Con tres pétalos que simbolizan mis tres hermanos. A uno de
ellos, no lo llegué a conocer, murió antes de ver la luz; pero estoy seguro que si hubiera
nacido, nos habríamos querido un montón. Una relación que se hubiera parecido a la que
tengo con mi hermana Laura.

Ya acabo mi dibujo, pero ahora, me falta un detalle, que no es un simple detalle: falta
pintarlo. Lila, rojo, verde, naranja, rosa, azul, amarillo corretean para buscarse un sitio en
el dibujo y no quedarse fuera del diseño. El amarillo, pobrecito, ha sido el más lento en
llegar, y como no había reservado lugar se queda fuera. 

Los corazones centrales, de un rojo potente destacan en la ilustración. El signo de la paz,
está relleno de un verde muy, muy claro, que me tranquiliza. El mostacho es todo negro,
perfilado por un lila oscuro, que le da ese toque “hipster” que quiero. El ying-yang, el
simple blanco y negro, igual que en la realidad, un blanco suave, en contraste con el
negro intenso. Después, tenemos una espléndida semicorchea de un naranja sofocante.

Aquellas rosas cegadoras, que egoístas, te obligan a mirarlas antes a ellas que al resto



del dibujo; y no nos olvidemos de los tres pétalos verdes, de un tono intenso, pero a la vez
ligero, contienen todas las variaciones de verde posibles. Y para acabar,  un salado y
sabroso azul marino se expande como fondo del lienzo. Mezclado con un dulce y relajante
azul suave, como las olas del Mar del Caribe.

Hago un retoque para finalizar el dibujo, repaso con un negro azabache, todo el mandala.
Cojo  más  pintura  negra,  hago  mi  firma  debajo,  en  la  esquina,  a  la  derecha.  Estoy
orgulloso. Y al fin, doy por finalizado mi mandala, el más especial, el que representa a mi
peculiar familia, mi familia de colores.

Bruna Calabuig, 1r ESO

LLAÇOS INVISIBLES

Samir va entrar per la porta amb un somriure de satisfacció. A dins la butxaca duia ben
agafats amb la seva mà dreta els quatre bitllets de tren que els conduirien fins a Ceyhan,
Turquia. Després de tants mesos de bombardejos, morts i assalts...per fi veurien sortir el
sol des d’un altre país.

Amb veu profunda el pare va dirigir-se a la seva família: “Ni de bon tros serà un camí fàcil.
Però estem junts i vius, tenim uns llaços invisibles que ens uneixen passi el que passi”.

El tren va escopir l’últim xiulet a l’estació d’Ar-Raqqah i centenars de famílies sortides dels
quatre cantons hi pujaren sense pensar-s’ho dues vegades. Possiblement no veurien mai
més el nom de la seva ciutat escrit en àrab:   الرقة .
Vint-i-sis  hores  de  sobtades  sacsejades,  calor  sufocant   i  ferum  insuportable  van
protagonitzar els 2.350 quilòmetres de raïls de terres ondulades.

Malgrat passar una nit sense aclucar els ulls van arribar sans i estalvis a Ceyhan. Allí, els
esperava  un  camió  atrotinat  que  els  portaria  fins  a  Izmir.  Una  seixantena  de  sirians
pujaven amb mirada trista cap el remolc del vehicle. La Màriam va agafar els seus dos
fills, Khaled i Amira amb una mà i amb l’altra, va prémer fins a fer-li mal a l’espatlla del seu
marit, Samir. Un aire gèlid va glaçar les orelles dels passatgers i les mantes que duien no
calmaven aquell fred hivernal. Khaled es va adormir pensant en les darreres paraules del
seu pare.

Es van despertar amb la gola seca per la pols vermellosa del camí. D’un glop i sense
pensar,  l’Amira es va beure tota l’aigua que portaven. Les mirades hostils de la resta de la
família  van  fer  plorar  la  nena  petita,  que  sense emetre  cap so,  va  deixar  anar  unes
quantes llàgrimes que es van clavar com punyals als cors dels qui ho van veure.

L’esmorzar, aquell dia, se’l saltaren. Només pensaven que després, aquell migdia, quan
arribessin a la propera ciutat de l’itinerari,  podrien obrir alguna de les llaunes de tonyina
que els quedaven i fer un bon entrepà.

Van arribar a Izmir amb els estómacs buits i amb poques forces pel cansament de tres
dies  de mal  viatge.  Un home gros  amb bigotis  poblats  els  va  dir  que calia  seguir  la
comitiva de gent que els portaria a peu fins a la platja d’Esmirna. Era fosca nit i el fred
entrava pels turmells i calava fort a dins dels ossos. Les mans no es podien moure i la cua
de gent, cada cop més llarga, avançava amb passos desinteressats.

Endinsada la nit, havia arribat l’hora d’embarcar. L’Amira i la Màriam van ser les primeres



a pujar, ja que la seva identitat femenina els va donar preferència. Ràpidament la pastera
es va omplir  de dones. El timoner va avisar que quedava una última embarcació que
estava disposada a viatjar sobrecarregada. El pare amb la seva mirada més que entristida
es va dirigir amb el seu fill Khaled cap a l’altra embarcació tal com els havien indicat.

No sabien si es tornarien a veure. Potser, la pastera s’havia dirigit cap a una altra banda,
pensava la nena. La por els obligava a tancar els ulls i pensar en què acabaria tot bé.
L’Amira era asseguda a la falda de la seva mare. Una llàgrima cristal·lina li va recórrer
lentament la galta fins que no va poder contenir-se i va cargolar els braços a la cintura de
la  seva mare  plorant  desconsoladament.  Quan van marxar  de  Síria  era  un infern  de
bombes; ara, era un infern de fred, gana, i sobretot de patiment pel que estaria passant a
la resta de la família, meditava la Màriam.   

Samir i Khaled es vam asseure abraçats. Sentien el dolor del fred a les extremitats, però
la força de l’abraçada era molt immensa. Tanta com el dolor dels estómacs que cridaven
eixordadorament i sense so. Una onada gegant d’aigua gelada va entrar a l’embarcació i
va gelar els seus pensaments. I l’Amira? I la Màriam? Haurien tingut més sort? Khaled va
veure com el seu pare arrancava a plorar. Quan arribarien? Quan temps més podrien
viure així? Hi hauria algú més enllà d’aquelles ones que els voldria rebre a casa seva? On
eren els sentiments de les persones d’aquest món?

De sobte, van veure uns llums bellugadissos que s’acostaven. El timoner va fer uns crits i
els passatgers van fer senyals als qui els rescataven. Van sortir d’un salt a l’aigua. Havien
arribat a l’illa grega de Rodes!

Ens morirem o seguirem lluitant? Pensava el Khaled. Aquella última setmana havia estat
insuportable. Des que s’havien separat les coses havien anat de malament a pitjor. “No
som  refugiats,  som  turistes  que  d’aquí  quatre  dies  tornarem  a  casa.  Aquesta  mala
experiència viatjarà a l’infern i no ho recordarem mai més. La pau destruirà la guerra i
serem feliços i menjarem anissos”. El consolava el pare.  

Encara  no  s’ho  creia  quan  va  veure  a  cinquanta  metres,  la  silueta  d’una  dona
acompanyada d’una tendra nena. Eren l’Amira i la Màriam. No podien ser més afortunats,
els llaços invisibles els havien unit per sempre!

Aina Calabuig, 1r ESO
LLÀGRIMES DE NIT 

Les llàgrimes cauen, nit rere nit. Però tu somrius dia rere dia. No saps què fer amb tu ni
amb el que t'envolta, no saps com respondre. Però tu somrius, somrius al món. Crees un
mur que cada dia es fa més alt i fort, però una simple visita i aquest es destrueix tan
fàcilment com si fos una petita copa que deixes caure. Estàs cansada, cansada de la vida.
‘’El temps tot ho cura’’ penses, però i si ha passat massa temps? I si ja no pots fer res?
Lluita et diuen, però la teva pell ja llueix massa ferides. No pots més, notes que l’aire et
falta i les llàgrimes tornen a mullar les teves galtes vermelles. Però saps que l'endemà un
ampli somriure disfressarà la teva cara. Et sents tancada dins d’una gran caixa negra de
la qual no pots sortir. Però has de vèncer, has de sortir i anheles que aquest dia arribi. 

Gemma Pérez, 1r ESO



COMO UNA NIÑA

Miedo. Tenía miedo. Me quedé inmóvil en la cama y aguanté la respiración. Demasiado
silencio. Sin avisar antes, un crujido resonó en toda la casa, y de nuevo, silencio. Me
pareció oír a alguien respirar. Me armé de valor y me giré de forma que podía ver la
puerta.  Mi  corazón  latía  más  rápido  que  nunca  y  volví  a  sentir  en  mí  aquella  niña
asustada. “He sido yo, he sido yo. Las respiraciones son mías, cálmate”.

Volvía a ser pequeña, pero esta vez, no tenía ningún sitio donde ir a dormir. La cama de
mis padres quedaba demasiado lejos, y por mucho que me repetía que era yo la que
hacía los ruidos una y otra vez, no funcionaba.

Mi cuerpo cobró vida y lentamente se levantó de la cama. Cogí la linterna del cajón, me
temblaba  la  mano,  y  salí  lentamente  de  mi  cuarto.  Primero,  saqué  la  cabeza,  y
rápidamente la volví a esconder. O todo estaba demasiado oscuro, o había sacado la
cabeza con los ojos cerrados. Decidí sacar primero la mano con la linterna y luego, la
cabeza.  Cada uno de mis movimientos necesitaba de un gran valor,  estar en tensión
realmente cansaba.

No pude llegar ni a medio pasillo, y salí corriendo de nuevo hasta mi habitación. Me senté
en el suelo y cerré con fuerza los ojos. Lloré. Los nervios. El miedo. Derramé una lágrima
por cada palabra que me torturaba, por cada sonrisa falsa. Y cuando no quedó agua en
mi cuerpo, cuando se marchó todo el miedo, me sentí libre.

Contemplé  por  la  ventana,  como la  noche  para  muchos  es  el  día.  Me sentí  segura,
acompañada, mientras escuchaba como el ruido se convertía en la música de la vida, y
como ésta, me dormía.

Júlia García, 2n d’ESO

MI MUNDO...

Muy húmedo,
muy húmedo es el paisaje que te describo.
Con sólo tres pinceladas lo explicaré;
verde, verde, verde.
Puedo viajar sin peajes,
ni maletas ni equipajes.
La única vía existente
es cerrar los ojos y abrir la mente.

Las hojas tiernas hacen de baldosas,
mientras este verde se llena de lluvia.
Y yo, en el suelo, estirada,
intento fijar la mirada.
Soy consciente de que este paisaje
tiene una extensión inimaginable.

No obstante,
me limito a quedarme inmóvil.
Las gotas de agua caen del cielo, acompasadas,



es como si alguien las tuviera pensadas.
Cada gota, una caricia,
cada caricia, una gota,
y entre gota y caricia,
se huele una melodía.

No me importaría quedarme aquí,
para siempre.
Pero ya estoy preparada
para volver al campo de batalla.
Un campo de batalla, sí,
en definitiva, eso es la vida.

Maria Molero, 2n ESO

2n CICLE ESO

L’AGENDA D’EN CARLES

En Carles tenia un secret que només ell sabia
podia escriure desitjos que sempre es complirien.

Van anar passant els dies i en Carles demanant favors seguia
Fent somnis realitat i gaudint cada dia.

Fer els deures i estudiar cada dia a ell no li calia
Només ho havia d’escriure a l’agenda i el desig es compliria

D’estendre la roba i parar la taula ell no en sabia
Només feia que escriure i escriure per solucionar-se la vida.

Normalment escrivia coses petites com acabar-se el plat de bledes,
Però un dia va decidir anar a més i demanar moltes monedes,

A casa no hi havia gaire feina, i els seus pares estaven ja cansats
De portar sempre l’IVA a les esquenes.

Un dia la mare d’en Carles va parlar amb ell a soles
Va dir-li que s’havia quedat sense feina,

I que no hi havia res amb què omplir les cassoles,
Li va pregar que fos prudent i no malgastés aleshores.

Cansat de sempre estalviar, el Carles va demanar a l’agenda un dia
Una feina digna per als pares que a aquelles altures ja patien.
Va desitjar que guanyessin molts diners per a la crisis fer front

Va assegurar que aleshores seria el nen més feliç del món.

L’agenda com sempre el desig li va concedir,
I l’endemà de l’empresa de la mare van trucar: li oferien feina a Madrid.

Però la mare molt al seu pesar la va refusar:
Havia de cuidar de la seva família i d’en Carles, i tant lluny no podia anar a treballar.

Després de rumiar, va decidir en Carles que abans de demanar
Seria millor pensar més en què desitjar,

I després de donar moltes voltes al coco a l’agenda va pregar



Que el Carrefour els regalés un val gegant per comprar molt de menjar.

L’endemà això va passar: trucaven al pare per haver guanyat
Un cistell del Carrefour valorat en 200 euros ple de menjar envasat.

Els pares per celebrar-ho, van anar a un restaurant per sopar,
On per sort ( o no) un bitllet de 100 euros al terra van trobar, i amb ell van pagar.

La vida d’en Carles va continuar a aquest ritme,
i els pares cada cop van anar recuperant l’alegria.

I aleshores va ser en aquell moment en que un partit de dretes va guanyar,
per una nova llei que va fer augmentar l’atur de l’empresa al pare van foragitar.

El noi va demanar un canvi de govern per un de més d’esquerres.
Va demanar d’ajornar les eleccions a l’endemà,

i l’empresa molt sorpresa per la rapidesa electoral al pare van tornar a contractar.
Però mentre tornava a l’empresa al pare van atropellar, i en coma va quedar.

El Carles va arribar a casa després de l’escola mig astorat
No podia creure la mala sort que havien tingut, no donava crèdit a què havia passat.

Va odiar l’agenda amb totes les seves forces i va llançar-la per tota l’habitació,
N’estava tip dels desitjos que mai es complien, ja no necessitava aquella maledicció.

Aleshores va entendre que cap agenda màgica el podia dur a la felicitat.
Va agafar l’agenda i la va estripar per la meitat.

I per sort, o al seu pesar, el dia següent el pare del coma es va llevar,
I la mare una nova feina més propera va trobar.

I així es va anar fent gran, sent conscient dels seus errors i patint enganys,
Però també vencent les seves pors i acabant-se sempre el plat d’espinacs.

El que mai més va tornar a demanar,
va ser poder alterar la realitat tan bonica en la qual havia anat a parar.

“Basat en fets reals”

Martí Peyra, 3r ESO

ELS PASSOS DEL SILENCI

Sola enmig de la neu, sola enmig d’aquell paisatge inhòspit i al mateix temps magnífic.
Les altes i imponents muntanyes s’alcen damunt meu com si fossin esperits de fantasmes
que em volguessin devorar. Em sento sola i perduda, com qui no pertany a aquest món.
La tribu dels “Surikaili”, en la qual porto tota la vida vivint, em porta dos dies d’avantatges,
dos dies de camí per la neu. Necessito arribar-hi a temps, sinó creuaran l’estret sense mi,
i ella es quedarà sola. Porto cinc dies caminant sense un rumb estable, i sense res per
menjar. Amb l’única pista d’unes petjades difoses que es van esborrant al pas dels dies.
Puc notar com cada part de mi va deixant de funcionar, i sé que no aguantaré molt més.
Qualsevol persona hauria perdut tota esperança, incloent-me a mi, sinó fos per ella. Dues
setmanes abans de perdre’m va néixer la meva única germana petita, la Naie. I va ser en
mirar-la, en aquells ulls foscos i ametllats, quan em vaig prometre que mai la deixaria sola,
que sempre tindria algú en qui recolzar-se. I que sempre tindria algú que l’estimés. Una
llàgrima em va caure pel pòmul només de pensar en aquelles paraules, i vaig somriure.
Però no va durar gaire a fer memòria al passat:



La tribu del sud, anomenada “els Sirvsirius”, va atacar contra la nostra aldea en el moment
més inesperat. Van arrasar i cremar totes les nostres cabanyes, i van matar a tothom que
van poder, sense pietat. Encara recordo els crits de les mares quan assassinaven als
seus fills o el de les famílies que separaven. Allà es quan van matar als nostres pares, els
quals van donar la seva vida per protegir-nos. Recordo que ens van amagar sota uns
taulons de fusta cremada i ens van dir que no obríssim els ulls fins que hagués passat tot.
Quan em vaig despertar no vaig veure a ningú, ni tant sols a la Naie. Vaig pensar que
m’haurien pres per mort i que els supervivents se n’haurien anat a l’altre banda de l’estret,
on la neu no existeix i el clima és molt més càlid. I també que s’haurien emportat la Naie,
ja que un nadó no desapareix així per així. Un sentiment de tristesa i ràbia em va recórrer
per dintre. L’havia deixat sola, a ella, l’única persona que em quedava i que jo li quedava.
Es per això que cada cop que em fallen les cames, cada cop que el vent em sacseja com
si fos una ploma, no perdo l’esperança.

Segueixo caminant per aquella terra inhòspita, i m’aturo als deu passos que faig. Em miro
els peus, però no els puc veure. La gèlida neu m’arriba per damunt dels genolls. Em poso
les mans al cap i em deixo caure en la neu, notant com cada floc em travessa per dintre.
Hauré de canviar de rumb, i això em portarà dos dies més com a mínim. Crido amb tota la
meva ràbia, i seguidament em poso a plorar. Però no ploro per por a perdre-la, ploro per la
tensió acumulada de tots aquells dies, l’havia d’alliberar d’alguna manera. Em venen al
cap les paraules del meu pare, i a poc a poc noto com la respiració torna al seu lloc.
Respiro profundament, durant tres vegades seguides. Faig un intent d’aixecar-me, però ja
no puc més, ja no em queden forces per continuar. Un calfred em recorre l’esquena. Tinc
fred. No noto les mans ni els dits del peu, no puc seguir així. Necessito fer un descans i
escalfar-me,  encara  que  només  sigui  per  un  moment.  Miro  el  cel  i  calculo  que
aproximadament  queden  tres  hores  de  dia  abans  de  fer-se  fosc.   En  l’horitzó  es
distingeixen uns núvols de tempesta. M’he de posar sota lloc segur fins que amaini. Les
tempestes de neu en aquesta zona són horribles, han arribat a destrossar pobles sencers,
tots ensorrats per la neu. El meu pare m’explicava quan era petita que quan hi havia
tempesta feien sonar les banyes i es refugiaven en unes coves. Intento seguir el que em
va dir. Miro cap als voltants i distingeixo una mena de cova en la qual em podré refugiar
durant la nit, i descansar després d’aquest dia tant llarg i esgotador. Em poso “còmoda” i
encenc un foc amb quatre pals que trobo a l’abast, no és res de l’altre món, però suficient
per descongelar-me les mans. Me’l quedo mirant fixament, la seva escalfor m’enlluerna
els ulls i les guspires voltegen com si fossin abelles en un panell. M’encanta. Em recorda
a quan era petita. Una de les primeres coses que t’ensenyen els Surikaili és que en el foc
es poden veure els records. Les flames més gran són els records que et van quedar
gravats, les coses importants que sempre romandran amb tu. Mentre que les guspires
petites són moments divertits, petits moments que tot i no ser gran cosa signifiquen molt,
més del que us podeu imaginar. 

De sobte, ràpid com un llampec, el foc es va esvair,  deixant a l’aire una càlida olor a
cendra. El xiuxiueig del vent que fa uns moments agitava amb força les fulles dels  arbres
arrencant-los bruscament les poques fulles que tenien, va cessar,  i un estrany i incòmode
silenci ho va envair tot, apoderant-se fins a l’últim racó. Un udol va irrompre el silenci. El
cor em va fer un bot i  se’m va accelerar el  ritme cardíac. Del no res va aparèixer un
immens llop. El seu pelatge,  d’un color fosc, el feia encara més mortífer, i s’apropava
lentament mentre m’ensenyava els seus ullals. Cada cop estava més a prop, a quatre
passes, a tres passes, a dues, a una...

Em desperto d’un bot deixant anar un crit d’angoixa. Amb l’escalfor del foc m’havia quedat



adormida. Miro als meus voltants, però no veig res. La neu cobreix tots els racons, sense
deixar ni un sol espai buit. La tempesta havia descarregat durant la nit. De cop m’adono
d’una cosa i em recorre un calfred de preocupació: la tempesta ha caigut justament en la
direcció on es dirigia la meva tribu. És molt possible que molts no hagin sobreviscut i entre
aquestes probabilitats estigui la meva germana Naie. Respiro profundament, i sento com
el gèlid aire em recorre per dins, i em deixa amb una freda sensació.  Espero de tot cor
que no li hagi passat res, si fos així, mai m’ho perdonaria. Començo a córrer seguidament,
sense pauses. El vent m’empaita en la cara, però m’és igual. Ja no m’importa res més,
l’únic que vull es retrobar-me amb la meva estimada germaneta. Després d’estar quinze
minuts  corrents,  distingeixo  a  la  llunyania  les  restes  d’un  campament  mig  enfonsat  i
destruït per la neu. M’apropo i em quedo perplexa: damunt la neu es veuen tot de cossos
sense vida, congelats a causa de la tempesta. M’envaeix un sentiment de culpabilitat, i
per un moment se’m treu tota l’esperança. Fins que la veig. Fins que veig aquells ulls tan
dolços i tan profunds que em penetren dolçament fins al lloc més petit del cor. Me la trobo
sota d’una manta, amb les seves minúscules mans sobresortint. Els seus plors, que fa
només un instat que han cessat, se’m repeteixen al cap com si fossin cançons de bressol.
No puc evitar que una llàgrima em llisqui per les galtes. M’apropo i l’abraço amb totes les
meves forces. Noto la seva càlida i suau pell acaronant la meva. I en aquell moment sóc
realment conscient de que els nostres lligams són infinits, i se que mai podré separar-me
d’ella.

Alba Rubio, 3r ESO

PEQUEÑAS IDEAS INTERESTELARES

Solía subir al monte que había delante de su casa, en un pequeño acantilado. Ahí, donde
el viento hacía bailar las pequeñas hojas del manzano, en primavera. Cuando se sentaba
se  sentaba  en  su  regazo,  encima  de  sus  raíces  y  bajo  sus  ramas,  el  aire  decidía
despeinar su pelo largo y negro. A menudo, su madre la peinaba, y le ponía un lazo rojo
brillante en la cabeza. Tumbada en la hierba fría, notaba bajo su vestido húmedo el suelo
de la tierra. Sabía que su madre la iba a castigar, por ensuciar el vestido de barro, pero
eso ya lo asumiría más tarde. Ese día, decidió llevarse consigo todas sus cosas, tenía el
libro de  El mundo de Sofía, su libreta negra de hojas ocres y gruesas, y un pequeño
estuche con cuatro lápices y una gomita. Deja el libro cerca de una pequeña piedra, y
dobla las piernas. El viento vuelve a levantarse y hojea las páginas. Un pájaro, un pajarito
marrón, de pecho blanco y pequeñas manchas negras se acerca a sus pies. Con su
pequeño pico da pellizquitos a una manzana caída del árbol. Fiona saca un lápiz de punta
afilada y empieza a esbozar el gorrión desde todos los ángulos posibles. En el margen de
la  hoja  de  papel  escribe  curiosidades del  pequeño animal.  Cuando acaba,  se  tumba
mirando hacia arriba, a las ramas del árbol. Pequeños agujeros de luz se filtran por las
luminosas hojas verdes, las ramas se mueven con cada golpe de aire y las pequeñas
manzanas verdes que todavía están por caer, gritan para que acabe ese terremoto de
elementos.  El  gorrión  observa  todavía  a  la  niña  medio  dormida  y  gira  la  cabeza
picoteando lo que queda de manzana. 

Fiona se despierta de su despistado sueño. Hojea su libreta y mueve sus pupilas de
izquierda a derecha mirando sus progresos como observadora. No sólo tiene animales,
tiene objetos, estrellas, e incluso, pensamientos. En ese preciso instante observa una de
sus constelaciones dibujada y subrayada con un color azul fluorescente. Sólo se ven unas
diminutas estrellas pintadas y un horrible e infantil oso del mismo color azul. Justo en un
extremo de esa hoja, escrito  con lápiz  fino  y  preciso,  osa mayor.  Fiona chasquea la
lengua y gira la página. Aparece el dibujo de un ratón de campo con alas de halcón y unas



uñas largas, de nuevo, pintadas de azul. A pesar de sus extraños atributos seguía siendo
un ratón come nueces.

-Maldito  Josh-  las  palabras  de  Fiona  maldecían  a  su  hermano  pequeño,  que  sin
compasión había  pintado todos sus proyectos.  El  pequeño gorrión,  que la  observaba
desde una de las ramas del manzano, veía como esa chica maldecía a un niño pesado y
travieso. Fiona suspira y suelta sus preciados objetos sobre la hierba. Cierra los ojos y
saca el aliento por sus finos labios. En menos de un segundo, una manzana chillona y
madura cae sobre su tripa. Abre los ojos doloridos y con su pequeña palma, coge la
manzana.

-¿Por  qué  no  eres  libre  manzana  chillona?-  dice  la  pequeña  niña  de  ojos  grises  y
observadores- ¿Por qué no vuelas, y dejas este mundo manzana chillona? ¿Acaso te has
enamorado del viento que te molesta? ¿O no puedes separarte de tus hermanas, hasta
que unos dientes blancos os muerdan?

Fiona, desliza la manzana por sus dedos, y ésta, cae rodando por la colina. Entonces la
niña piensa, ¿Por qué siempre quieres rozar el suelo Newton? Se desplaza hasta salir de
la sombra del árbol, hasta que el sol le acaricia la piel con sus manos de luz. Se impulsa
con sus brazos y se sostiene haciendo el pino. La hierba húmeda enfría las manos de la
niña y al poco tiempo cae al suelo haciendo una voltereta ligera.  Después, se levanta y
cogiéndose el vestido empieza a trepar por el manzano hasta llegar a las ramas más
altas. La luz la ciega y, el viento vuelve a descolocarla.

-Newton, Newton, Newton… ¿Te gustaba estar en la tierra? ¿Nunca deseaste volar? Hay
una  cosa  que  se  llama gravedad,  ¿te  enamoraste  de  ella?  ¿O te  enamoraste  de  la
manzana chillona? 

Al bajar del árbol abre su libreta, se levanta, y de pie observa el ratón pintado de Josh. Al
poco rato, de una madriguera sale un pequeño ratón. Fiona lo coge con la mano y lo
observa. Le da un trozo de pan que lleva en su bolsa y lo penetra con sus ojos. Entonces,
empieza a susurrar al pequeño animal.

-Has nacido para ser comido. ¿Qué pena no? Nadie merecería estar en un papel así.
Pero tu raza no avanzó para tener alas, para huir de las aves carroñeras, ni unas uñas,
para defenderte de las serpientes. Eres un primer plato para muchos animales que tienen
mejores defensas que tú. ¿No te duele saberlo? ¿Acaso no quieres cambiar eso?- El
animal acaba su trocito de pan, huele la nariz de Fiona y de un salto se larga.- En realidad
eres fuerte pequeño ratón, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino
el que se adapta mejor al cambio. Tú, animalito, sólo tienes que aceptarte y adaptarte a
como eres y vivir con eso. Eso dijo el viejo Darwin, que sabe más de ti que yo.

En menos de lo que el sol se apaga, la luna ya ha salido. Se extiende un velo negro sobre
el cielo y un trozo de queso blanco se sostiene sobre él. Luna, que feliz estás con tus
primas mientras el sol te susurra estrellas fugaces. Fiona se tumba encima de la hierba,
ahora, más seca. Pequeñas luces de primavera brillan encima de la cabeza de la chica.
Fiona las admira desde la tierra y empieza a contarlas con suavidad. 

-Galileo, dibujaste las estrellas. Cruzaste sus límites, y las uniste con hilos invisibles. Osa
mayor,  Hércules,  Tauro,  Galileo…  ¿Cómo  se  te  ocurrió  todo?  Andrómeda,  Cáncer,
Orión… Seguro que tenías la mente estrellada.



Fiona se levanta, empieza a hacer frío, sube a recoger sus cosas que permanecen en los
brazos del árbol. Mira el tronco del gran árbol y suspira, se gira y empieza a caminar hacia
la pequeña luz de la casa que hay un poco más abajo de aquel acantilado. 

-Aristóteles, ¿Por qué estás en mi mente? ¿Por qué sientes curiosidad? ¿Por qué te
hundes en el mar del saber? ¿Por qué piensas sobre mi corazón? ¿Mis reacciones, mis
habilidades, mi filosofía…? – la pequeña niña se aprieta ahí donde estaría su corazón
joven y maduro. – Permanezco en mi pequeña sabiduría, y mi pequeño corazón decide
sobre mi cabeza interestelar. 

Decidme pequeñas locuras e ideas… ¿Por qué? 

Aina Peix, 3r ESO

SILENCI

Silenci. Un silenci profund, molt carregat. Carregat de pànic, terror, dolor i coneixença.
Coneixença de que s’acosta alguna cosa horrorosa que provocarà desastres. Mirades de
comiat.  Ulls que escruten el  cel  expectants,  esperant allò inevitable.  Orelles atentes a
qualsevol  so que indiqui  el  principi,  o  més ben dit,  el  final.  Nenes i  nens en edat  de
començar a créixer i madurar; joves adolescents en edat de rebel·lia i ganes de provar
coses  noves;  adults,  probablement  pares  o  mares,  en  edat  de  treballar  per  poder
sobreviure; avis, en edat de descans i ganes d’acabar en pau. Tots hi són, i llavors les
edats no importen gens ni mica, les edats es confonen i entrellacen, les edats són un altre
factor més que no interessa. Perquè en moments com aquests, res no importa, res no
influeix,  res no interessa. En moments com aquests,  la vida de tanta gent,  amb tanta
història darrere, és insignificant.

I  és llavors quan arriben els  avions,  i  les  deixen caure.  Bombes.  És llavors  quan tot
comença, o més ben dit, quan tot acaba.

Olor a sang, olor a mort. Nens plorant, demanant a les seves mares que despertin. Gent
mutilada.  Corredisses  amunt  i  avall.  Tothom sap  que  és  l’hora,  però  per  alguna  raó,
tothom segueix intentant sobreviure. Cauen més bombes. Es senten més crits, més plors.
Hi ha fum i pols. Els pocs supervivents que queden només poden sentir confusió i ràbia.
Confusió perquè no poden entendre què és el que està passant, què és el que els espera.
Ràbia contra aquella gent dels avions, aquella gent que està per sobre de la gent dels
avions, i sobretot, ràbia perquè és ara quan es demostra que una vida, allà, és irrellevant;
que  a  la  gent  li  falta  empatia  i  pietat;  que  tots  aquells  que  moren  no  són  més  que
ciutadans que fan el que poden per tirar endavant; que aquells que estan tranquils i fora
de perill són en realitat els causants de la guerra i la mort. Ràbia perquè ells, els pocs
supervivents que queden, no podran fer res per canviar tot això. Una darrera bomba cau i
mata a aquesta última gent plena de ràbia i confusió. No queda res ni ningú. Està tot
devastat. No queda esperança, no queden supervivents, no queda amor ni records. 

I després d’això, silenci. Un silenci profund, molt carregat. Carregat de mort, dolor, guerra.

Mar Dalet, 4t ESO

AKIARA

Sembla que faci mitja eternitat



que espero la primavera,
aquest hivern és un infern
sense les brases dels teus versos
i espero algun dia florir
en un cel entre asfalt
com ho fa ella,
i no assecar-me suficient
com perquè els teus ulls em puguin inundar de nou,
em puguin trencar com ho fa la tardor.
I tant de bo enamorar-me dels meus dies,
i que les coses tornessin a ser, 
com abans que et convertissis en les quatre estacions de la meva vida.
La filosofia d’aquell amor s’havia convertit en un paisatge, 
i el reflex dels teus ulls
en les meves vistes preferides.
Si ploraves, tot s’emboirava 
I jo ballava sota la pluja
davant del teu portal tot dient-te
que havia vingut a salvar-te.
I és que realment,
que el meu sol brillés o no
només depenia de si et tenia a prop.

Volia parlar amb tu
de sensacions que no estaven escrites, 
però que eren presents en cos i ànima,
a les meves mans al tocar-te l’essència
als meus ulls només omplint-se només en mirar-te,
i als meus llavis dient-te que ho eres tot,
obviant el suïcida buit que omplies.
Érem crits de ràbia embassats al buit,
el teu buit,
el de l’absència de gemecs plaents,
el de la manca d’equilibri si no m’agafaves la mà.
Esperant a que algun dia s’alcessin monuments al nostre nom,
que la màgia del teu somriure 
impregnés cada centímetre de la meva veu.
I finalment,
el problema era que eres molt jo,
dels que no saben passar pàgina
si no ve algú que els faci escriure la següent
amb tinta de la seva sang.
Llàstima que no es puguin fer barricades contra l’oblit,
Si no probablement no quedaria un sol carrer sense flames.

Ricard Guerrero, 4t ESO

TRETZE ANYS DESPRÉS

Despertar i veure que fas tard,
i pensar que, tot i ser un dia especial,



hi ha coses que mai no canviaran.

Aconseguir arribar a l’hora,
pujar totes les escales fins a dalt,
i saludar a tothom mig endormiscat.

Adonar-te de què,
els has saludat cada matí durant tretze anys,
i aquest serà l’últim cop que ho fas.

Posar-vos la samarreta de 4t,
sortir cap al pati i col·locar-vos a la rampa,
treure els papers i preparar-vos pel discurs.

Veure a tota l’escola asseguda al pati,
des dels més grans als més petits,
esperant a escoltar el que teniu a dir.

Hi has estat assegut durant molts anys,
i ara que ho penses bé,
tampoc sembla que faci tant.

Començar parlant de tots els professors,
mirar-te’ls un per un i adonar-te de què,
malgrat el que has dit sempre, els trobaràs a faltar.

S’acaba el discurs, i tots els cursos es mouen,
començant a formar un llarg túnel,
el qual vosaltres us disposeu a creuar.

Començar pels més petits que hi ha,
i haver-te d’ajupir per poder passar,
i, aleshores, començar a moure’t.

Anar-te alçant més a mesura que avances,
i pensar que, això del túnel, és com una metàfora,
com el teu pas per l’escola a càmera ràpida.

Arribar al final de tot i veure que ja està,
aquí s’acaba i no hi ha res més,
i, aleshores, entristir-te.

Abraçar-te amb tothom i saber que,
el que ve ara, la següent etapa, serà difícil,
canviarà la vida que has tingut durant tants anys.

Sols et queda agrair tot el que se t’ha donat,
i esperar que, durant tots aquests anys,
en la teva mesura, ho hagis pogut tornar.

Paula Aracil, 4t ESO



ADULTS

SÓC TRIST

Avui he tornat a llevar-me d’hora malgrat no haver dormit gens. Això s’està convertint en
un costum desagradable. Aquest jaç es converteix en el meu ferotge i implacable enemic.
He tingut la certesa que si m’hi hagués estat un minut més, hauria acabat empassant-
se’m o desllorigant-me els ossos. No és cap novetat. Pateixo d’insomni crònic des de fa
uns anys.

Qui no pateixi o hagi patit aquesta situació, no sap com pot ser d’horrorosa. Un minut en
silenci  és una petita eternitat.  Una nit  sencera és una eterna eternitat.  M’envaeix una
sensació d’angoixa, de buidor d’estómac i de vertigen que em porten a la frontera del
vòmit. 

No pateixo cap malaltia diagnosticada o simptomatologia que jo sàpiga identificar que es
pugui relacionar directament amb el què em passa. Doncs per què em passa?

Ara mateix no sóc ni massa jove ni massa gran. Em trobo en aquella etapa de la vida on
tens més o menys els mateixos dies pel darrera que per endavant, és a dir, sóc a terra de
ningú. Visc sol, em guanyo mitjanament la vida, bé, per anar tirant i prou. Tinc una família
arregladeta, que té la seva importància.  Expectatives de futur? Les justes. Vaig veient
passar els dies, les setmanes, els mesos i els anys sense fer cap pas en fals, no fos cas
que el meu equilibri vital se’n pogués ressentir. Reconec que aquesta comoditat, sense
córrer riscos, no aporta cap benefici a la meva vida.

Vaig a treballar, torno a casa, vaig a treballar, torno a casa. Molt de tant en tant surto amb
els companys de feina, a sopar, a fer una copeta o a bellugar una mica el cos al ritme de
cançons que desconec. Per cert, aquest cos cada cop tendeix més a la rigidesa que no
pas al moviment. Estic encarcarat. Sóc avorridot de mena, vés, què hi vols fer! També
m’adono que les meves immobilitats físiques i psicològiques estan acabant amb mi. I no
faig res per posar-hi  remei.  Tinc la sensació d’haver-me rendit  davant  la vida,  aquest
trànsit  que fem sense solta ni  volta.  Ostres! Estic pitjor  del què em pensava. Vaig fer
psicoteràpia durant molt de temps i va ser tal el grau de simbiosi que es va generar entre
el psicòleg i jo, que el van haver d’ingressar a ell en un centre de salut mental. Ara, això
sí, amb mi es guanyava prou bé la vida. Vaig ser molt generós i li vaig cedir gran part del
meu pessimisme, dels meus mals rotllos i de les meves depressions.

Bé, potser parlar de depressió és fer servir una paraula massa gruixuda. No em trobo
deprimit,  sinó  més  aviat  deslluït,  esvaït,  esborronat,  fonedís...  Potser  m’he  rendit  a
l’evidència de que el meu deambular per aquesta vida no deixarà pas cap petja que pugui
ser recordada per algú en el futur. Per mi la vida és un joc on sempre intentes jugar a
guanyar i irremeiablement acabes perdent. I mentre vius, què fas? Doncs vas omplint el
temps  formant-te  com  a  persona,  rient,  plorant,  estimant,  odiant...  També  cerquem
activitats que ens reportin satisfacció, il·lusió o expectatives de futur. Ai el futur! El futur és
un gran enemic, fa por, a mi me’n fa.

El  psicòleg  em deia  que  expressés  en  veu  alta  els  meus  sentiments,  que  d’aquesta
manera el meu cervell faria l’esforç d’ordenar els pensaments, fins i tot aquells que no
sabia  que  tenia.  Veig  que  potser  en  això  sí  que  la  va  encertar  perquè  m’estic
psicoanalitzant a mi mateix, i tot i que no m’agrada el resultat, cosetes van sortint. 



Quan s’acaba un any, per tot arreu comencem a escoltar allò de quins propòsits tenim per
l’any nou. Que si fer dieta, que si deixar de fumar, que si fer esport...Aquesta pregunta
també me la faig, però no sóc tant pretensiós. No me la faig per tot un any, sinó que me la
faig cada dia pel dia següent i la veritat no me’n surto. Vull pensar que ha de venir alguna
cosa bona, però m’assec a esperar-la quan sé que el que hauria de fer és aixecar el cul
del sofà i anar a buscar-la. Però em fa ràbia pensar que hi ha persones a qui les coses
bones els venen sense fer res i  el  què és més sagnant,  sense esperar-les. Potser el
secret és aquest, no esperar res. Però això també m’obsessiona, perquè mentre no faig
res tornen a passar els dies, les setmanes, els mesos i els anys. Maleït cercle viciós!

M’agradaria que algú se m’endugués a veure una posta de Sol i em convencés que la
vida és un miracle, que si accepto el seu funcionament, potser i només potser, el meu
insomni  desapareixerà.  De  moment  continuaré  sent  insomne,  vivint  la  meva  rutina  i
esforçant-me per seguir viu. Sóc trist.

Genís Àlvarez, pare de Mercè Àlvarez de 4t d'ESO



1939, DIARI D’UN SOLDAT REPUBLICÀ
[dedicat al meu pare, al meu avi i al meu net]

Diumenge 22 de gener: Mai oblidaré el  so assassí dels Junkers bombardejant
Barcelona. Diuen que Negrín ha ordenat que les entitats governatives reculin fins a Girona
i Figueres.  Per primer cop, als divuit anys, he entès que em va la vida.

Dilluns 23 de gener: A trenc d’alba, l’Enric, el Pepe, l’Anton i jo, hem marxat de
Barcelona en el Citroën de l’avi del Pepe. Prop de Figueres, en mig del gran col·lapse de
la carretera del Nord, dos soldats amb pinta de bandolers i a punta de pistola, ens han fet
fora del cotxe. 

Divendres 3 de febrer: Un camió ens ha dut fins a Portbou. Hem caminat molt sota
la pluja i cara a la tramuntana. A França, ens han fet pujar a la força en un camió, i sense
adonar-nos estàvem al Camp de Concentració de Sant Cyprien. (Aleshores no sabia, que
el proper mes i mig viuria en una platja cercada amb filats d’arços,  dormiria al ras en un
llit de sorra sota el firmament i m’amagaria dels vigilants senegalesos, que en un tres i no
rés, ens copejaven amb el fusell o ens cosien a fuetades). He menjat pasta de llenties
amb pedres, però he menjat al cap i a la fi.

Dimecres 15 de febrer: Els senegalesos ens han fet destruir, amenaçant-nos amb
les baionetes calades, la barraca que havíem construït amb ferros dels filats i mantes. El
5e. batalló, 10ª companyia, grup 735, al que pertanyo, ha repartit per a cada vint-i-cinc
presoners, dos bacallans secs, arròs bullit amb grassa de coco i aigua filtrada del mar.
Dotze mil soldats hem defecat a la platja. (Llavors no sabia que estava infectada de polls
portadors del tifus) 

Dijous 2 de març: Mentre un de Manresa defecava en un lloc prohibit, he vist com
un senegalès li obria el cap amb un cop de culata. 

Divendres 3  de març:  El  senegalès  que obrí  el  cap al  manresà,  ha  aparegut
esbudellat flotant entre les ones. Han castigat a quinze dels nostres, a estar dos dies drets
en un cercat d’arços sense moure’s. 

Dimarts 7 de març: Ens han deixat construir un refugi a ras de terra, amb el tendal
encartonat d’un camió abandonat,  hem buidant la sorra amb els plats d’alumini  i  hem
col·locat un tronc d’arbre corcat d’estaca. Dormirem aixoplugats del fred, les tramuntanes i
les tempestes.

Diumenge 12 de març: M’he avergonyit en veure com, a l’altre banda del filat, les
franceses s’han alçat les faldilles per damunt dels genolls i els soldats republicans s’han
comportat com a besties. Per si no fos poc, els gavatxos mascles, per desfer el tumult,
han tirat pel damunt del filat  puntes de cigarreta, encara enceses, perquè corregués la
sang.   

Dijous 16 de març: l’Enric, esverat,  m’ha dit: ―No diries mai a qui he vist a l’altre
punta del camp?― No he tingut esma de contestar. ―Al teu vell―. He saltat com una
granota. Quan he vist l’ombra borrosa del meu pare amb calfreds, febre i erupcions, he
cridat: ―Pare!― El del costat m’ha dit: ―Té el tifus. L’Enric m’ha ajuda’t a dur-lo al refugi
del tendal, però els altres no han permès que entrés. Quan ha obert els ulls i m`ha vist,
l’he hagut de dir que no somiava. 



Dilluns  20 de març:  El  pare,  tot  un  caràcter,  m’ha preguntat:  ―Els  tens prou
posats  per  marxar?  (En  aquell  moment  no  sabia  que  era  el  preludi  de  cinc  dies  de
discussions i angoixes)

Dissabte 25 de març: Al capvespre, el pare porta tres braçalets de cuiner. ―Com
les ha aconseguit, pare?― em mira i diu: ―Vaig salvar la vida al forner. Per entrar a la
cuina nomes calen braçalets, és la sortida menys controlada. Catorze presos hem estat
amagats,  durant  hores,  entre  els  sacs  d’arròs  i  llenties,  esperant  la  foscor.  Ens  hem
escapat en silenci. El primer escull que hem trobat, ha sigut l’aigua freda del riu Tech.
Malgrat caminar hores entre vinyes i horts, no hem pogut arribar a les muntanyes de nit i
hem hagut  d’amagar-nos entre  arbres  i  malesa.  El  pare  tenia  febre  i  l’Enric  i  jo,  per
distreure’l, hem parlat del que faríem quan estiguéssim a casa.

Diumenge 26 de març: Els senegalesos ens han perseguint tot el dia amb gossos
que no han deixat de bordar. En fer-se el silenci, hem caigut rendits.

Dilluns 27 de març: Pujar i baixar muntanyes sense rumb, ha estat un suplici per a
tothom. Mentre ens preparàvem per passar la nit, els de l’avançada han tornat cridant:
―Des d’aquell penya-segat es veu el port de Llançà. 

    
Dimarts 28 de març: M’he despertat pel pes dels quaranta centímetres de neu,

que tenia al damunt. El pare tremolava com una fulla de paper ceba. Com no hem pogut
avançar  per  culpa  de  la  boira,  ens  hem  aturat,  i  com un  miracle,  han  aparegut  set
barraques de carboners.  Dins d’una,  el  pare ha tret  una llauna de sardines que duia
amagada tot dient: ―Obre-la, Joan―. L’hem obligat a menjar-se-les. L’Enric ha fet malta,
bullint amb neu la civada del ramat. 

Dimecres 29 de març: M’he ensorrat abans d’iniciar la marxa, quan el Nadal, el
que talla el bacallà, li ha dit al pare: ―Vostè es un perill per a tots. Quedis!― L’Enric i jo,
ens han deixat sols,  l’hem arrossegat com hem pogut amb la manta. M’he dislocat el
turmell travessant un torrent i quasi no puc caminar. L’Enric, el millor amic que mai tindré,
se l’ha carregat a l’esquena i m’ha dit: ―No ploris Joan, tu faries el mateix―. Exhausts,
hem  sentit  unes  veus  que  s’apropaven  cada  cop  més.  Quan  he  vist  dos  boines
desplaçant-se lentament entre els matolls, he cridat: ―Estem lluny de Catalunya?― En
sentir:  ―A une dimi-heure  d’Espolla―, he caigut  de  genolls.  Fa  sis  mesos,  el  capità
m’envià,  amb  altres  soldats,  a  la  verema  d’Espolla.  Vaig  treballar  set  dies  per  dues
germanes, la Maria i la Carme. Quan he trucat a casa seva i han dit: ―¡Marxeu!―, he
remugat: ―Sóc el Joan de la verema―. Quan m’han reconegut, ens han amagat al paller
i ens han donat menjar. La Maria ha anat a França, caminant, a comprar medicaments i
gràcies al meu cartutx de monedes de deu cèntims, ha trucat al telèfon d’una veïna del
carrer Muntaner.

Diumenge 2 d’Abril: La mare i la tia Joana, han vingut per dur-nos a casa amb un
taxi pagat per tota la família. Camí de Barcelona, nomes hem hagut de parar al control de
la Meridiana. El taxista ha tret el salconduit tot dient a la parella de guàrdia civils: ―Llevo
a los infectados al  Hospital  del hotel  Florida―.  Passat el  control,  la mare, plorant,  ha
preguntat  al  taxista:  ―Per  què s’ha  jugat  la  vida?― Emocionat  respon:  ―Perquè he
perdut dos fills en aquesta maleïda guerra.

Juan Llopis, avi de Roger Rebull de 6è de primària


