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UN SANT JORDI... DIFERENT!

El calendari mana. I, de vegades, ho fa sense cap mirament.
La lluna plena de primavera s'ha adormit més del compte i, sense cap contemplació, ha 
empès la nostra diada nacional fins al bell mig de la Setmana Santa...
Però tothom sap molt bé que "tots els sants tenen capvuitada", i, enguany, replicarem al 
calendari, tot convertint el dia 27 d'abril en una doble festivitat: la de Sant Jordi i la Mare 
de Déu de Montserrat.
I ho celebrarem amb idèntica il·lusió i amb la mateixa solemnitat. I triarem i recomanarem 
llibres, nous i vells. I respirarem amb igual delit l'aroma de les roses. I enarborarem la 
bandera de la cultura perquè la nostra catalanitat té la seva expressió màxima en l'amor a 
les lletres, als costums ancestrals, a les llegendes que es fan història per la voluntat de tot 
un poble.
Per tot  això no ens deixarem manar pel  calendari  i,  en l'evocació d'una muntanya de 
formes úniques i capricioses, veurem aixecar-s'hi la figura d'un drac vençut per la força 
dels llibres i de les roses.
Feliç primavera! 
Feliç Sant Jordi!  
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PREMIATS JOCS FLORALS 2011
CICLE INICIAL

1r Primària: Premis

La rosa estranya. Clara Balagué.
La muntanya billar. Marc Esteve.
La guerra medieval. Marc Martí.
Les tres nenes. Noa Riera.

Accèssits

La platja i el nen. Júlia Suàrez.
El drac misteriós. Roger De Toro.

2n Primària: Premis

Les bruixes inventores.Marina Tutusaus.
La malaltia d'en Joan. Júlia Bellet.
El tren. Jan Florensa.
La flor màgica. Alba Souto.

Accèssits

El cotxe antic. Alba García.
La història del príncep. Joan Muñoz.
La nena del castell encantat. Núria Auzmendi.
El nen es trenca un ós. Marta Trabado.

CICLE MITJÀ

3r Primària: Premis

Un Sant Jordi ben estrany. Berta Valera. 
La flor encantada. Emma Corchero. 

Accèssits

La terra dels contes. Judit Barreda.
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La cova secreta. Júlia Garcia.
El follet i el tresor perdut. Nando Enríquez.

4t Primària: Premis

Las cosas grandes. Quim Roquet. 
L'arbre encantat. Marc López.
L'exàmen de ciències. Laura Rubio.
La natura i els animals. Oriol Sanromà.

Accèssits

Els desitjos de Amilia. Cesca Monserrat.
Los pitufos y el monstruo. Carla Amado.
L'estrany cuiner. Emma Brugué.

CICLE SUPERIOR

5è Primària: Premis

Una rosa perfumada.Mercè Àlvarez.
L'amant del póker. Quim Agulló.

La ciutat abandonada a l'oest. Miquel Boada.

Accèssits

Neptú, en planeta dels morts.Paula Aracil.

6è Primària: Premis

Un llibre antic.  Justina Monserrat.
El tresor de l'avi.  Mercè Ripoll.

1r CICLE ESO

1r ESO:  Premis

Dues guitarres, una amistat. Rafa Rodríguez (Natxo Gavaldà).
No m'oblidis, cua daurada. Clara Esteban (Samanta Martínez).
Somio París. Irene Gras (Emma Watson).

4



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

Accèssits

Vallbona de les Monges: un petit poble en un gran país. Ricard Molina.

2n ESO: Premis

La felicitat, segur que és real?. Alessandra Boccia (Chipirón).
Una vida sense tu. Joana Olivés (Blanc i negre).
El Misteri del quadre. Mireia Abellán (Sara).
Adéu tristesa, adéu hormones. Irene Martínez (Abril).

Accèssits

Un día de lluvia. Laia Navarro (La Pachi).
Descobrir un nou món. Roger Serrano (Maximilià SM).

2n CICLE ESO

3r ESO: Premis

Felicitat cega. Sergi Garcia (D'un cec).
Història d unbitllet de 5 euros.’  Carla Serra  (Eurònia).

Accèssits

L amistat. ’ Joan Bayascas (Òscar).

4t ESO: Premis

Tardor. Sergi Roger (Dolores Fuertes).
Tot el que mai ens vam dir. Júlia Menéndez (Andrea).

Accèssits

Pastís del Guinardó. Núria Abellán (Ratatouille).

ADULTS

Calidoscopi. Mireia Cebrian (Fractal)  Mare de Berta i Martí Altimira Cebrian–  
(5è i 6è Epri).

Un viatge revelador. Carolina Crespi (La passatgera del 74)  Mare d'Arnau–  
Garcia Crespi (4t ESO). 

5



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

Oh, cavaller! Marta Borrás (Ramon Berenguer)  Mare de Martí, Oriol i Víctor–  
Peyra Borrás (P3, 2n i 4t Epri).

Las cinco y cuarto. Miguel Hidalgo  Pare de Laura Hidalgo (1r Epri).–
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PARVULARI

EL CAVALL BLANC

VET AQUÍ QUE UNA VEGADA HI HAVIA UN CAVALL GRAN I BLANC QUE ES DEIA 
ALEJANDRO. 

SEMPRE QUE CAMINAVA  XOCAVA  AMB UN FERRO FORT I DE COLOR GRIS 
PERQUÈ TENIA MOLT PÈL, EL COLL LLARG I MIRAVA L'AIGUA QUE SORTIA DE LES 
FONTS I DE L'ESTANY.

UN BON DIA, EL CAVALL ALEJANDRO VA ANAR A CASA SEVA PERQUÈ ERA DE NIT, 
VOLIA SOPAR POSTRES I TENIA MOLTA SON.

QUAN VA ENTRAR A LA CASA ES VA TROBAR UN VIDRE TRENCAT I TRANSPARENT 
I EL CAVALL VA AIXAFAR AMB UNA POTA EL VIDRE I ES VA FER SANG PERQUÈ 
TENIA UN TALL A LA SEVA POTA. 

DESPRÉS, EL CAVALL ALEJANDRO VA CRIDAR EL SEU PARE I A LA SEVA MARE 
PERQUÈ VOLIA ENSENYAR EL SEU TALL.

AL FINAL, ELS TRES CAVALLS SE'N VAN ANAR TOTS JUNTS A MENJAR HERBA AL 
BOSC I VAN VEURE ARBRES, FULLES, FLORS I BOLETS.

I CONTE CONTAT,
AQUEST CONTE 
JA S'HA  ACABAT.

P3  FOQUES
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L'OCELLET I EL TAURÓ

HI HAVIA UNA VEGADA UN OCELLET QUE TENIA FRED PERQUÈ ESTAVA A LA NEU.

I VA MARXAR A UN ALTRE LLOC, UN LLOC ON FEIA CALOR, ERA UNA PLATJA. 

ALLÀ ES VA BANYAR A DINTRE DE L'AIGUA.

VA ARRIBAR UN TAURÓ PER MENJAR-SE'L. 

PERÒ ES VA ESCAPAR NEDANT MOLT RÀPID, MOLT RÀPID I CAP ABALL. 

I DESPRÉS VA MARXAR VOLANT.

L'OCELLET VA TORNAR CAP A CASA, A LA NEU,  PER A QUE EL TAURÓ NO SE'L 
MENGÉS.

I VET AQUÍ UN GOS, VET AQUÍ UN GAT QUE AQUEST CONTE JA S'HA ACABAT.

P3 PINGÜINS

LA BRUIXA SENSE ESCOMBRA

UNA VEGADA FA MOLTS ANYS HI HAVIA UNA BRUIXA QUE NO TENIA ESCOMBRA. 
LA BRUIXA VIVIA EN UN CASTELL QUE HI HAVIA MOLTS BRUIXOTS I UN 
CAMPANAR. TAMBÉ, HI VIVIEN RATPENATS I ARANYES. 

LA BRUIXA ES DEIA CARAMEL I TENIA EL CABELL LLARG I DE COLOR MARRÓ. 
TENIA UN VESTIT DE COLOR ROSA AMB ESTRELLES NEGRES. TENIA UN NAS 
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LLARG AMB UNA BERRUGA.

LI DEIEN BRUIXA CARAMEL PERQUÈ LI AGRADAVEN MOLT ELS CARAMELS.
NO TENIA ESCOMBRA PERQUÈ LA VA PERDRE QUAN VA CAURE DE L'ESCOMBRA I 
VA MARXAR VOLANT.
L'ESCOMBRA VA XOCAR AMB UNA PARET I VA CAURE A SOBRE D'UNA CASA I ES 
VA TRENCAR.

LA BRUIXA CARAMEL ESTAVA MALAMENT I TRISTA PERQUÈ HAVIA VOLAT 
L'ESCOMBRA. 
LA BRUIXA LA VA BUSCAR PEL BOSC, PERÒ NO LA VA TROBAR.
ES VA TROBAR AL BAMBI I LI VA PREGUNTAR:

– HAS VIST LA MEVA ESCOMBRA?
I EL BAMBI LI VA DIR QUE HAVIA ANAT PEL CAMÍ DELS ESQUIROLS.

LA BRUIXA VA ANAR PEL CAMÍ DELS ESQUIROLS SEGUINT LES PETJADES I VA 
TROBAR L'ESCOMBRA A SOBRE D'UNA CASA.
VA FER APARÈIXER UNA ESCALA MÀGICA , VA PUJAR PER L'ESCALA I VA AGAFAR 
L'ESCOMBRA, PERÒ ESTAVA TRENCADA.
VA POSAR CEL·LO, PERÒ ES VA TRENCAR UN ALTRA COP I DESPRÉS LA VA 
ARREGLAR FENT MÀGIA I VA PODER VOLAR.

LA BRUIXA VA VOLAR PEL CEL I PER SOBRE DEL BOSC AMB L'ESCOMBRA. 
PERÒ COM QUE L'ESCOMBRA ERA MÀGICA VA PUJAR FINS ARRIBAR A L'ESPAI I 
MÉS ENLLÀ. VA VEURE PLANETES, GAIREBÉ ES VA CREMAR AMB EL SOL, VA 
XOCAR AMB UN METEORIT I ES VA TROBAR AMB UN COET.

QUAN VA BAIXAR A LA TERRA AMB L'ESCOMBRA VA ATERRAR AL CAMPANAR.
DESPRÉS, VA CAMINAR FINS A ON ESTAVEN ELS BRUIXOTS AL CASTELL I ELS VA 
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EXPLICAR L'AVENTURA.

I POMA POMADA RONDALLA ACABADA. 
ÉS QUE ALGÚ HO HAVIA DE DIR.

P-4 ESQUIROLS

LES AVENTURES DEL CAQUE

UN CONTE US EXPLICAREM, TAN BÉ COM NOSALTRES SABREM; SI L'ESCOLTEU“  
EL SENTIREU, QUI NO EL SENTIRÀ NO EL SABRÀ .”

EL CAQUE ÉS UN EXTRATERRESTRE QUE VIU FELIÇ EN EL SEU PLANETA PLUTÓ. 
AL CAQUE LI AGRADA MOLT VIATJAR AMB LA SEVA NAU-COET I VISITAR TOTS ELS 
PLANETES DEL SISTEMA SOLAR ON VIUEN ELS SEUS FAMILIARS I AMICS:

– VA  ANAR A VISITAR EL SOL PER COMPRAR UN COTXE DE CARRERES DEL 
FERNADO ALONSO  PEL SEU COSÍ. DESPRÉS LI VA ANAR A PORTAR A LA 
LLUNA QUE ÉS ON VIU EL SEU COSÍ.

– FA UNA VISITA  A MART, QUE NO L'HAVIA VISITAT MAI I LI COMPRA UN 
COLLARET PER LA SEVA AMIGA. DESPRÉS VA A URÀ QUE ÉS ON VIU LA 
SEVA AMIGA.

– VA A NEPTÚ A COMPRAR UN COTXE SALTADOR I DESPRÉS LI PORTA  ALS 
SEUS AVIS QUE VIUEN A VENUS.

– VA A SATURN ON HI HA UN PARC D'ATRACCIONS ALS SEUS ANELLS I GIRA 
AMB LA SEVA NAU.

– VA  A JÚPITER A COMPRAR UNA PILOTA PEL SEU AMIC, QUE DESPRÉS, VA 
A VISITAR A MERCURI  I JUGUEN A L'ESCONDITE.

EL CAQUE, DESPRÉS DE TANT VIATJAR,  ARRIBA AMB LA SEVA NAU-COET A UN 
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PLANETA QUE NO HAVIA VIST MAI: LA TERRA.  ALLÀ CONEIX A LA SEIRDULL, UNA 
NENA DE LA QUE ES FA  AMIGA DE SEGUIDA. ELS PARES DE LA SEIRDULL  NO 
HAN VIST MAI AL CAQUE PERQUÈ ÉS QUAN ELLS DORMEN A LA NIT QUE 
APROFITEN PER FER MOLTES COSES.

JUGUEN A L'HABITACIÓ AMB LES JOQUINES DE LA  SEIRDULL: ELS COTXES I EL 
PÀRQUING, VAN PASSEJANT PEL CAMÍ A JUGAR A UN PARC QUE HI HA  A PROP 
DE LA SEVA CASA, VAN A COMPRAR FLORS A LA FLORISTERIA I UN COTXE DE 
RESCATE A LA BOTIGA DE JOGUINES, VAN A SOPAR A UN RESTAURANT  XINO I LA 
NENA LI ENSENYA ELS MENJARS DE LA TERRA, JUGUEN AL PILLA PILLA... 

FINS QUE UN DIA EL CAQUE HA DE TORNAR AL SEU PLANETA. PERÒ ABANS DE 
MARXAR LA NENA LI DÓNA EL SEU NÚMERO DE MÒBIL I LA SEVA ADREÇA DE 
CORREU ELECTRÒNIC. I AIXÍ SEMPRE ESTARAN EN CONTACTE.

 I SI AQUESTA RONDALLA T'AGRADA, MENJA-TE-LA FREGIDA. SI FREGIDA NO“  
T'AGRADA, MENJA-TE-LA  TORRADA. SI TAMPOC NO T'AGRADA, MENJA-TE-LA 
PELADA, I SI ENCARA NO T'AGRADA, LLENÇA-LA DALT DE LA TEULADA .”

P-4 LLÚDRIES

EN DENTETES A L'ESPAI

Hi havia una vegada un hàmster que es deia Dentetes.
Un dia va pujar a una nau espacial i va viatjar a l'espai. Quan va aterrar a Mart va veure 
un extraterrestre amb 4 ulls, tot verd i taronja i amb taques vermelles per tot el cos.

Es van posar a jugar al pilla-pilla  i després en Dentetes li va dir que pugés a la seva“ ”  
nau.
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Junts van viatjar fins a Júpiter. quan van aterrar van veure una altra nau espacial. Hi havia 
un altre extraterrestre i es van posar a jugar a stop . Es van fer amics.“ ”

Els extraterrestres ja havien de marxar amb la seva mare i el seu pare i en dentetes va 
marxar a venus tot sol.
Quan estava a punt d'entrar a Venus va veure que hi havia massa gas i va decidir anar a 
un altre planeta: la Terra.

Quan va arribar a la Terra va trobar els seus amics de veritat: un esquirol, una llúdria, una 
girafa, una zebra, una foca i un pingüí.
En Dentetes va entrar dins d'un arbre per anar a casa seva i va convidar als seus amics a 
jugar.

Era el seu aniversari i va voler pujar al coll de la girafa. 
Els seus amics li van cantar la cançó d'aniversari i en Dentetes va bufar les espelmes del 
seu pastís de xocolata, maduixa i nata.
Va obrir els seus regals: un cotxe petit amb comandament a distància, una pilota de rugbi, 
un avió teledirigit, una guitarra, un nino i un rellotge.

En Dentetes va donar les gràcies als seus amics pels regals que li havien fet i els va 
convidar a quedar-se a dormir a les lliteres.
En una llitera dormirien la zebra i la girafa, en una altra l'esquirol i la llúdria i la tercera la 
foca i el pingüí. 
En Dentetes dormiria al seu llit, enmig de les lliteres.
Van somiar que eren astronautes i viatjaven a l'espai.
I quan es van despertar van veure que tot havia estat un somni.
Després d'esmorzar tots els amics van marxar cap a casa seva.

Hi havia un gat,
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hi havia un gos, 
aquest conte ja s'ha fos.

EL MILLOR DIA D'EN SALTARÍ

Vet aquí que un dia el dofí Saltarí estava a casa seva avorrit i va decidir que volia fer 
música amb els seus amics, quan va acabar de fer música va anar a dormir a casa.
De sobte es va despertar perquè va a picar a la porta el cavall Camallarga. En Camallarga 
va entrar a casa del dofí perquè l'havia convidat al seu aniversari dels 10 anys. Van 
preparar un pastís entre els dos, van a anar a comprar confetis i globus.
Van començar a penjar els globus i va arribar el tauró Pepet que estava convidat a la 
festa. Va arribar l'hora dels regals i després es van menjar el pastís, quan van acabar van 
anar a la plaça a jugar a fet i amagar .“ ”

Es va fer tard i el tauró Pepet va marxar cap a casa, llavors va aparèixer el peix Martí que 
arribava tard a la festa, va començar a ploure i van córrer cap a casa per no mullar-se, de 
camí a casa es van trobar un pallasso que era un peix espasa i els hi va fer un espectacle 
de màgia. De sobte va sonar la porta, era el poni Camacurta que venia també a la festa.
En Camacurta li va donar el seu regal i entre tots van muntar una discoteca, amb tant 
soroll van començar a venir tota la gent del poble que es van ajuntar a la festa i van ballar 
tots junts una sardana.
Es va acabar la festa i van marxar tots cap a casa. Des de aquell dia l'aniversari del dofí 
Saltarí va ser un dia important en el poble.

Vet aquí un gos, vet aquí un dofí
que aquest conte ja té fí. 

                                                                                  P5  Zebres
                                                                                 

CICLE INICIAL
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CICLE MITJÀ3r PRIMÀRIA

Un Sant Jordi ben estrany

Hi havia una vegada un rei que tenia una filla que com totes les filles dels reis era una 
princesa. La princesa no era una de les princeses que es passaven el dia mirant-se al 
mirall, sinó que era una princesa que lluitava amb els guerrers. La princesa (que es deia 
Cristina) tenia els cabells curts i rosos com el sol. En canvi el rei portava la perruca llarga i 
negra. Tots dos vivien a Montblanc, situat a prop de Tarragona. Era un poblet preciós que 
tenia només vuitanta habitants. Montblanc tenia molts camps de conreu, però tots estaven 
tapats de llaminadures perquè un drac que venia de la família Dracusllaminadures (que 
era ferotge com ell mateix) no parava de portar problemes. El drac era de colors molt 
virolats i tenia unes escates que li cobrien tota l'esquena. I per cert escopia llaminadures! 
Un dia de primavera (per cert més exactes el 23 d'abril) el drac que escopia llaminadures 
va fer una escopinada que va cobrir tot Montblanc. El poble va anara a queixar-se al rei 
perquè estaven molt desesperats. El rei va dir que intentaria arreglar aquell problema i... 
PAM. El drac havia entrat al castell.
Tot el poble va fer un crit:
-Auxili!
-Tranquils no us faré res, però a canvi m'haureu de donar totes les llaminadures i xiclets 
que tingueu a les cases.
La gent es va tranquil·litzar i tothom se'n va anar a casa seva a buscar totes les 
llaminadures. Bé, tothom menys la princesa. El fet de donar-li totes les llaminadures no li 
va agradar gens. Llavors se li va ocórrer una idea. A la tarda tothom (fins i tot el rei) estava 
davant de la cova del drac amb totes les llaminadures i xiclets. Bé, tothom menys la 
princesa! Quan el drac va sortir de la cova va veure un noi jove que muntava un cavall 
blanc!
-Aparteu les criatures que ve Sant Jordi!-va cridar.
Tot el poble es va quedar de pasta de moniato.
-No us espanteu, jo us salvaré d'aquest drac!
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Es va posar a lluitar contra aquell drac. La batalla va anar fatal, el drac en cinc segons ja 
havia derrotat Sant Jordi. Però la princesa va sortir del pont llevadís vestida de cavaller i 
va cridar: A l'atac! . I es va posar a lluitar contra el drac. Però aquella vegada va ser al” ”  
revés. La princesa va derrotar el drac (però en vuit segons). El poble es va tornar a quedar 
bocabadat. Però de seguida tothom va aplaudir a la princesa, no solament per haver 
matat el drac sinó perquè també havia salvat a Sant Jordi.
En aquell moment un nen va dir: Mireu aquesta rosa de mil colors!“

San Jordi va arrencar la rosa i li va regalar a la princesa. Llavors la princesa es va 
enamorar d'ell i ell d'ella i es van casar.
Conte contat ja s'ha acabat!

Berta Valera. 3r. Primària

LA FLOR ENCANTADA

Feia molt de temps quan encara els ocells no tenien dents i quan a la terra no hi havien 
camps ni pagesos, va néixer una flor màgica que es deia Magicaila.

Ella era gairebé sense color: era blanca, negra, marró i grisa. Però tot i així, era bona, 
intel·ligent, ajudava tothom i només feia servir la màgia quan era una cosa important i 
necessària.

Un dia es va endinsar al bosc. Llavors ella va mirar per tot arreu, però no va trobar el camí 
de sortida. Aleshores va fer servir la màgia, però no li funcionava. Ella va cridar:  

– Aaa..uxili!! Ajudeu-me, si us plau!

 Però ningú la va sentir i va tornar a cridar: 
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– Aaauxili! Ajudeu-me, si us plau!

 Aquella vegada a va sentir una fada. Es deia Zoniflor, portava un vestit fet de flors fúcsies 
i blanques: la Magicaila va dir a la fada: 

– Zoniflor, em pots ajudar, si us plau? M'estic enfonsant i no puc fer-hi res i a més, la 
màgia no em funciona! Si us plau, ajuda'm!

– T'ajudaré com sempre. Ja saps que sóc la teva millor amiga i tu la meva, però 
sempre que estiguis en perill fes servir els desitjos i podràs fer-ho.

– Sí, tens raó. Tens molta raó, però hi ha una cosa que només amb la màgia del teu 
pare, la del gran follet, aquesta màgia és més potent.

– És veritat, la màgia del meu pare és molt potent! Ell diu que si algun dia fas alguna 
cosa per la meva família et concedirà un desig. 

Una setmana després el pares de la Zoniflor va caure a un riu. La Magicaila li va salvar la 
vida i ell li va concedir el desig.

Per sempre més no va estar trista pel seu color.

Emma Corchero. 3r. Primària
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CICLE MITJÀ4t. PRIMÀRIA

LAS COSAS GRANDES

El edificio grande,
el mundo gigante.
Todas las cosas 

Son grandes.

El dinosaurio grande,
la vegetación grande.

El universo es requetegigante.

Hay una estrella grande,
otra más grande,

y todavía otra
mucho más grande.

El sol es grande,
hecho de fuego,

que forma una pelota
muy grande.

Si crees que el mundo
es lo más grande, 

compáralo con el universo
es inmenso.  

QUIM ROQUET. 4t. Primària
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L ARBRE ENCANTAT’

Hi havia una vegada un noi que es deia Joan. Un dia en Joan va anar al bosc i es va 
trobar un arbre. En Joan va sentir que algú deia:

- Eh, tu, si si, tu...
- Qui hi ha, no t amaguis!’

- Eh, tu , si si tu, no t espantis, no et vull fer mal.’

- D acord, però qui ets?’

- Sóc jo, l arbre del teu davant.’

- I què vols?
- Jo...et volia dir que si pots avisar a un fuster del poble per a que em tregui d aquí’  

dins...
- D acord, vaig a buscar-ne un de pressa, no et moguis d aquí.’ ’

Mentre que el Joan va anar a buscar el fuster, l arbre va veure que un castor s acostava i’ ’  
va pensar que això no tenia bona pinta. El castor es va emportar l arbre al riu més llunyà.’  
Quan va arribar en Joan amb el fuster, va cridar: Arbre, arbre! On estàs? Joan tens massa 
imaginació, li va dir el fuster. No pot ser, fa un segon estava allà! va cridar en Joan. En 
Joan Va anar a buscar l arbre perquè era estrany que un arbre desapareixes . En Joan va’  
arribar a un lloc molt fosc a on va decidir acampar. Després de passar una nit freda en 
Joan va trobar unes petjades de castor i va pensar que no tenia gana tot i que no havia 
esmorzat. En Joan va arribar a un riu, i va trobar el castor. Quan el castor va veure que en 
Joan s acostava, va córrer cap a una cova. En Joan el va seguir i va sentir que algú deia:’  
Socors, Socors! En Joan es va ficar a córrer i va veure que l arbre estava allà. En Joan el’  
va agafar i el va portar al fuster Pol. Mira com tenia raó, va dir en Joan. Quan el fuster va 
treure la noia en Joan va veure que era preciosa. En Joan es va enamorar de la noia i van 
ser feliços i van menjar Pastissos. 

MARC LÓPEZ. 4t. Primària
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L EXÀMEN DE CIÈNCIES’

Hi havia una vegada un món ple de màgia. En aquell món tots anaven amb escombra i les 
cases no eren normals: eren naus espacials. El món l habitaven persones humanes, però’  
anaven  vestits  de  formes  estranyes.  Portaven  uns  vestits  negres  que  s emblaven  de’  
bruixa i un barret d estrelles i de llunes. En una casa habitava una persona que es deia’  
Maria: no li agradava molt l escola perquè era molt difícil. Un dia normal, la Maria es va’  
despertar per anar a l escola, es va vestir i va esmorzar. Va agafar l escombra i se n va’ ’ ’  
anar corrents a l escola per no arribar tard. Quan va entrar, tots ja havien arribat. En aquell’  
moment el professor va dir:

- Molt  bé, ara que ja sou una mica més grans, us posaré l examen de ciències.’  
Tranquils, no us amoïneu perquè per estudiar haureu d anar a un altre món, que es’  
diu món de la ciència. EN aquell món, podreu aprendre coses de ciència, però si no 
ho feu i  no aproveu l examen repetireu curs. ’

Tots es van quedar amb la cara de pedra. Però la Maria va dir:
- Quan arribem al món de la ciència, com ens ho farem per aprendre coses de la 

ciència? A més, quan de temps ens dones per a que ens ho aprenguem? 
- Us donaré una setmana per a que us aprengueu l examen, quan arribeu allà heu’  

de buscar algú que us pugui ajudar.
Quan es va acabar l escola, la Maria va agafar l escombra i se n va anar al món de la’ ’ ’  
ciència.  Mentre viatjava per l espai veia els planetes i  les estrelles. Quan portava una’  
hora, va veure el planeta de la ciència, llavors s hi va apropar. Quan va arribar, el primer’  
que va veure va ser un munt d arbres i de plantes. També, al fons, va veure un carrer  on’  
passejava una nena molt guapa. S hi va acostar i li va dir:’

- Hola, com et dius?
- Jo em dic Estel!
- Estel, jo em dic Maria i vinc d un món de màgia. He vingut per aprendre ciència.’  

Em pots ajudar?
- Es clar que si! Vine a la meva casa a estudiar.
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L estel i la Maria se n van anar juntes a casa. Quan va arribar l Estel li va dir tot allò que’ ’ ’  
havia d aprendre. Van passar dos dies i ja s ho sabia i es va acomiadar de l Estel. Va’ ’ ’  
agafar l escombra i se n va anar cap al món de la màgia. ’ ’

Quan va  arribar  justament  aquell  dia  era  l examen.  Llavors,  se n  va  anar  corrents  a’ ’  
l escola. Quan va arribar el mestre va dir:’

- Bon dia! Ara us donaré l examen. Per ella era molt fàcil, perquè havia estudiat molt.’

 AL dia següent el mestre va dir:
- Ara us donaré l examen. Hi ha hagut un 10 rodó. El 10 és de...la Maria!’

La Maria es va posar tant contenta que no podia obrir la boca. Llavors, des d aquell dia va’  
aprendre que l escola era divertida.’

LAURA RUBIO. 4t. Primària

LA NATURA I ELS ANIMALS
La riba és tranquil·la, 

l aigua flueix, ’

cada dia un goril·la,
es mulla i pateix.

La selva és silenciosa,
tranquil·la també,

i una serp molt furiosa,
espanta al barber.

El guepard és ràpid, 
la hiena no tant, 

cacen juntes, 
els dos tot cantant.
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L estrella de mar’

es mou tot tranquil·la, 
se li trenca una punta
i crida a una anguila.

El panda cansat, 
no veu que ha passat,

i el cangur saltant,
em veu tot badant.

Els animals són fantàstics, 
quan et van acompanyant, 

ens ho passem molt bé,
tots dos passejant.

Els animalets, 
que viuen al bosc, 

grans i petitets, 
dormen quan és fosc.

La pluja és molesta, 
si cau a la selva, 

tothom ho protesta, 
perquè els arruïna la festa. 

ORIOL SANROMÀ. 4t. Primària
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CICLE SUPERIOR5è. PRIMÀRIA

Una rosa perfumada

Un perfum ben perfumat

és d'una bella noia.

I un jove enamorat,

va a comprar-li una rosa.

El bell roig del bon perfum,

il.lumina el bon jove.

Que passeja pels carrers,

a la recerca de la rosa.

La bella noia té un jardí,

amb roses, arbres i col.librís.

I el bon jove té un palau,

amb una piscina que té un candau.

Finalment ja s'acaba,

el bon jove troba la rosa.

Va a portar-li a la noia,

amb un amor que l'enamora.

Aquest poema de la rosa,
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és el que nosaltres volem dir.

En un dia anomenat,

com a dia de St. Jordi!

Mercè Àlvarez. 5è Primària

L AMANT DEL PÓKER’

Va deixar caure la carta sobre la taula i va fer un sospir; Ells es van quedar mirant

fixament la televisió quan es va produir un gran silenci al menjador. El públic va

començar a aplaudir. Cada cop el soroll dels aplaudiments era  més fort i llavors era

quan la Carla va començar a plorar.

 

Charles Halston acabava de guanyar el Premi d Or i Intel·ligència del POKER. La Carla va’  
posar el cap sobre la falda de la mare per eixugar les llàgrimes d emoció,’

quan al cap de pocs minuts va apagar la tele i se n va anar a l habitació a escriure al’ ’

seu diari el que havia passat.

 

Estimat diari:,

Avui, 25 de juny del 2011, Charles Halston guanya el  Premi d Or’  
iIntel·ligència. Per això, avui m agradaria començar a buscar alguna’  
escola de PÓKER.
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La Carla, sense perdre ni un segon va arrencar el paper del diari on hi havia posat la

nota i la va enganxar al suro del rebedor. Va començar a buscar a Google una escola

de POKER. però, per desgràcia, Internet no funcionava.

 

De sobte, la porta del rebedor es va obrir. Acabava d entrar el seu avi Eudald, que’

passats pocs segons corria pel passadís cridant d alegria. La Carla va pensar que el’

seu avi, hauria llegit la seva nota que havia penjat al suro del rebedor.

Va sortir de la seva habitació corrent com una bala i va abraçar al seu avi.

 

-Ha guanyat!!!Ha guanyat!!!!!!- va cridar el seu avi.

-Estàs content?- va dir la Carla.

-I tant!!!! …

La mare va interrompre com sempre:

-A sopar!!

 

L avi, passava la llengua pel morro només de sentir l'olor d espaguetis al pesto.’ ’

 

-Mmmmmmmmmmmm!!!

 

Vam acabar veient, l avi menjant com un porquet.’

 

A l endemà,’   la Carla es va aixecar a les 7:00 del matí per buscar a Internet, l escola de’  
PÓKER. El seu somni era ser tan bo com en Charles Halston.  Ella, sempre volia triomfar, 
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volia ser la millor de totes. Sense fer soroll es va asseure a l ordinador i el va engegar.’

 

Va sonar la cançó del Phineas i Pherb i ella va començar a buscar a Internet. La Carla 
estava enganxada a l ordinador, amb els ulls fixes a la pantalla.’

 

Estava tan enganxada que no va sentir que la porta de la seva habitació s obria. La’

Carla va mirar de reüll a veure què passava, quan va començar a 

T R EM O L A R.  Sí senyors, sí. Acabava d entrar la seva mare que va començar a’  
renyar-la:

 

-Què fas?!

-Buscar una escola de PÓKER.

-No, no, no, no, no, no buscaràs cap escola de PÓKER.

La mare va acompanyar  la Carla a la cuina per esmorzar.

La Carla, només veure les maduixes, va fer com l avi a la nit.’

-Sé que vols triomfar amb el PÓKER- va dir la mare.

-Sí.

-Però perquè no em deixes?- va insistir la Carla.

-Ets massa petita.

 

La Carla va acabar d esmorzar i se n va anar a mirar la tele, esperava a veure què’ ’

trobava.

La Carla va quedar paral·litzada: quedaven dos minuts per les deu i era dilluns! Ella va
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seguir amb molta atenció fins que  era el moment. Va sortir la portada i un presentador…  
donava la benvinguda. Tot seguit començava a explicar:

 

 

DE DILLUNS A DIVENDRES

COM JUGAR AL PÓKER

A LES 10:00 DEL MATÍ

 

La Carla ho seguia amb molta atenció i així cada dia fins divendres.

 

Era divendres a les 11:00 del matí, el programa s havia acabat i la Carla es va posar’

molt contenta quan va agafar el seu mòbil i va trucar al seu avi per demanar-li que

vingués a fer una partida de PÓKER.

 

Al cap d una hora va arribar el seu avi i el va reptar a una partida. La partida va començar’  
i la Carla estava molt concentrada. Passats pocs minuts l avi es va posar molt content: la’  
Carla acabava de guanyar al PÓKER, i a més a més, al seu avi!!!

 

I es així com la Carla va anar jugant a diferents llocs i sempre guanyava. La Carla es

va fer gran i va fer realitat el seu somni. Va guanyar el Premi d Or i Intel·ligència del’

POKER i es va fer famosa.

Quim Agulló. 5è Primària
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La ciutat abandonada a l oest (descripció)’

 

Sabeu quina és la ciutat del Revòlver? No? 

Doncs és una ciutat que ara està abandonada. Voleu saber com era abans? Sí o no?

En els seus temps era una ciutat força moguda. Sempre hi havia gent amunt i avall. Quasi 
tots els homes al migdia anaven el bar Pebrots i Ceba. Era un bar fet de fusta de roure 
molt vella. Hi havia dues finestres: una amb un vidre translúcid i una altre de colors freds.  
A la teulada hi havia un forat per on entrava aigua quan plovia. Per dins no era res de 
l altre món: hi havia unes taules rodones de fusta decorades pel voltant amb calaveres de’  
voltor,  unes cadires de fusta  que semblaven molt  antigues on s asseien els  homes a’  
prendre unes quantes copetes, també hi havia una barra per demanar. 

Molt a prop del bar, hi havia una botiga de bromes que es deia Jon-Toc. Per fora, la botiga 
de bromes era de fusta pintada de color marró (no era res de l altre món) però per dins’  
estava pintada de color vermell clar hi estava tot però que tot ple d articles de broma: hi’  
havia de tot: pets pudents mentiders, polsera amb fragància de ceba... 

Davant de la botiga de bromes hi havia una funerària. Per fora era una mica sinistre. La 
fusta estava pintada d un color negre fastigós, hi havia una porta de fusta de pi i també’  
unes finestres amb el marc de fora de color verd maragda gairebé a sobre de la porta hi 
havia un cartell on deia Enterramorts S.L. Per dins era d un color negre estrany. Hi havia’  
una taula de fusta on habitualment hi trobàvem una llista dels morts que havien d enterrar.’  
També hi havia unes cadires velles que semblava que havien de ser super incòmodes. La 
paret per dins estava decorada amb fotografies ben tètriques. 

Al costat esquerre de la funerària hi havia el banc municipal; Era l edifici més gran de la’  
ciutat del Revòlver. Per fora estava fet com amb uns plafons, hi havia una porta gegant 
just al mig. La porta era de vidre transparent amb el marc de fora de color negre. La 
teulada era de fusta pintada de color verd fosc. Per dins hi havia unes cabines tancades 
amb un vidre on normalment hi havia persones donant diners. Dins de les cabines hi havia 
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dues cadires, una pel que treballava i l altra pel pacient. Per esperar el torn (com que’  
normalment hi havia cua) a fora de les cabines hi havia bancs de fusta de castanyer i unes 
màquines que portaven jocs pels  nens que acompanyaven els seu familiars a buscar 
diners. 

A tres metres del banc hi havia una piscina municipal anomenada Cadàver. La piscina per 
fora era feta de maons, que els joves pintaven amb caca de cavall desfeta. Per dins la 
piscina era gran, hi havia dos vestuaris, un de nois fet de fusta de roure pintada de color 
negre, i un de noies fet de fusta de roure pintada de color magenta. Per dins, el de nois hi 
havia bancs per asseure s i vestir-se i també unes dutxes per treure s el clor de la piscina.’ ’  
En canvi el de noies era el doble de gran que el de nois. La resta era igual que el de nois. 
La piscina era molt divertida, tenia forma de dofí. I tenia uns tobogans pels nens, que eren 
molt llargs. Pel voltant de la piscina hi havia gespa, on els més mandrosos prenien el sol 
per posar-se morenos. A la gespa cada tres milles hi havia un arbre pels que preferien 
l ombra. ’

Al davant de la piscina hi havia una botiga de compra d aigua, per fora era feta de fusta de’  
roure pintada de color vermell vistos. A la teulada hi havia una xemeneia, també hi havia 
una porta senzilleta i dues finestres amb els vidres translúcids. Ah, una cosa què no us 
havia dit! Al costat de la porta hi havia un forat molt gran. Per dins la botiga era gran, hi 
havia una taula on signaven el manuscrit per tenir aigua potable. També hi havia bancs de 
fusta de rosa vella per la gent que esperava el seu torn. Això era el primer pis i  al segon 
hi havia una cambra sota terra que s aguantava gràcies a unes bigues de fusta. L'única’  
cosa que hi havia en aquella cabra era una màquina per transportar l aigua a les cases.’  
La gent havia de pagar cent dòlars per tenir un dia aigua potable. Malauradament, sí, 
abans s havia de pagar l aigua a preu d or. ’ ’ ’

Així era la ciutat del Revòlver abans d estar abandonada. Ara ja la coneixeu.’

 

Miquel Boada. 5È Primària
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CICLE SUPERIOR6è. PRIMÀRIA

UN LLIBRE ANTIC

Tot va començar allà, en aquella biblioteca. Un dia que em va canviar la vida. Jo sóc un 
llibre. Un llibre antic, d'aquells que els nens ja no es miren. Bé, doncs aquí comença la 
història.
Fa dos anys, allà a la biblioteca jo dormia tranquil·lament quan algú em va tirar una goma. 
Em vaig despertar de cop i volta. Allà davant meu, i havia el senyor Videojoc, que em va 
cridar de mala manera:
-Eh tu, llibrot vell, desperta't que els nens ja arriben! -va dir. Em vaig aixecar. Ell va tornar 
a la prestatgeria de videojocs amb un somriure burleta a la cara. De cop, una riuada de 
nens va assetjar la biblioteca. Tots van anar a la secció de videojocs sense ni donar un 
cop d'ull a la de llibres. Però, un nen, sense voler,va donar-me un cop i vaig caure sota el 
prestatge. HORROR! Allà, m'hi vaig estar setmanes, mesos o potser anys, allà convivint 
amb la pols i  els aràcnids fins que, un dia, una nena va ficar la mà sota el prestatge 
buscant un llapis quan em va tocar, em va agafar i em va treure d'allà sota. En aquell 
moment, devia estar brut perquè la nena, amb cura, em va espolsar i se'm va quedar 
mirant. Després, em va guardar a la seva motxilla.
 Vaig estar una hora dins d'aquell cau fosc i acollidor. Quan, finalment, em va treure d'allà 
dins,  i  em va començar a llegir.  Prop d'allà,  un grupet  de nens estaven jugant  a una 
consola, quan van veure la nena llegint-me, van riure-se'n i em van agafar. La nena els va 
dir que la deixessin tranquil·la però no li feien cas. Jo enyorava aquella escalforeta tan 
agradable de quan et llegien. Per sort, em van llençar a les seves mans i se'n van anar 
rient. La nena em va acariciar, em va tornar a ficar a la motxilla i em va portar a casa seva. 
Allà em va treure i em va tornar a llegir. El cap d'una estona, la nena em va deixar i se'n va 
anar. Jo em vaig quedar sol i em vaig adormir. Quan em vaig despertar, tornava a estar a 
l'escola i la nena llegint-me. Vaig aprofitar per donar una ullada al meu voltant. Tothom 
estava jugant a la consola. Vaig pensar que aquella nena era molt agradable. Quan va 
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sonar el timbre, la nena se'n tornà a casa amb mi als braços. En arribar a casa, la nena 
em va deixar al menjador.
-Hola mare! -va dir ella alegrement.
-Hola carinyo  -va dir la seva mare, i la va abraçar. Després van començar a sopar.“ ”

Així van anar passant els mesos, els anys...  Els nens que jugaven amb la consola ja 
n'estaven cansats i ara, no sabien què fer. En canvi, la nena era feliç amb mi. Sempre se 
m'emportava amb ella i fos on fos em gaudia. Un dia, els nens, que s'avorrien, van anar a 
trobar la nena i li van preguntar com era que estava tan feliç. Ella els va dir que tot era 
gràcies a mi. Em va treure amb cura de la bossa i em va ensenyar. Ells li van preguntar si 
em deixava, i ella va dir que sí. 
Van passar els anys i jo anava passant de mans en mans. Algun dia, tornava a veure la 
nena i ella em tornava a llegir. Bé, aquesta es la meva aventura...Ah, per cert, tingueu 
preparat un llit per si algun dia us faig una visita! Adéu i que sigueu feliços!

FI
                                           

 Justina Monserrat Calaf. 6è Primària

El tresor de l avi’

Tothom estava entusiasmat amb les vacances de Nadal, tots els nens corrien amunt i avall 
mirant els aparadors de les botigues, n hi havia d altres que anaven a esquiar als Alps. En’ ’  
Roc, però, sabia que passaria el Nadal a casa els avis.
En Roc té quatre germans: la Greta, en Pau, la Cristina i l Albert.’

Molts companys li diuen que ha de ser molt divertit tenir tanta gent a casa, que segur que 
mai s avorria però en Roc ho veia amb altres ulls: sempre li fan la punyeta i compartir la’  
roba dels seus germans no li agrada gens ni mica!
La seva família no era gaire afortunada, ni tampoc tenien molts diners, i per això aquest 

38



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

Nadal l haurien de passar a casa els avis que havien mort no fa pas gaire.’

Vivien en una masia enorme, en un poblet petit de muntanya, la casa tenia un jardí ple 
d arbres i arbustos preciosos, també hi tenien un nan de ceràmica plantat davant la porta’  
que resultava d allò més graciós.’

Quan els germans van arribar van córrer fins l entrada, allà van començar a tafanejar totes’  
les cambres de la casa, la Greta i la Cristina observaven els vestits de l àvia, en tenia’  
molts i eren preciosos! En Pau estava fascinat amb la col·leció de llibres de l avi. A fora el’  
jardí, l Albert observava les bestioles que s amagaven entre l herba. En Roc es passejava’ ’ ’  
per la casa sense gosar de tocar res, tot era tan antic! Quan va arribar al menjador, alguna 
cosa li va cridar molt l atenció : sobre la taula hi havia una fotografia molt antiga. El noi la’  
va agafar amb molta cura i la va mirar atentament. En aquest  mateix moment, van 
aparèixer els seus germans.

 Què és aquest paperot que tens aquí? Quin secret hi amagues?- va dir 
l Albert sorprès.’

- No ho sé ben bé, sembla una fotografia antiga d aquest mateix menjador, va dir en’  
Roc.
- Sí,  però aquí hi ha coses que no em quadren. Aquesta porteta ara ja no hi és, només 
hi ha un bagul!- Va exclamar la Cristina
-potser és al darrera.

La Greta es va dirigir cap al bagul i el va treure del seu lloc. Efectivament, hi havia una 
porta amb un candau enorme.
-Mira, aquí al darrera hi ha alguna cosa escrita: “El mirall us donarà la resposta”. Va dir en 
Pau.
Tots junts van anar cap al mirall de l entrada a veure si trobaven la solució.’

En Roc s adonà que al darrere hi havia un paperet amb una combinació de números.’

 Ja està! El mirall us donarà la resposta“  només l hem de mirar al revés.” ’

 Quan van introduir el codi tots estaven impacients per saber què hi havia darrere la porta. 
Es trobaven en una habitació molt fosca i feia molt de fred. En Pau ensopegà amb alguna 

39



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

cosa: era un quadre.
 Ei, mireu això. És un quadre de l avi. Tota l habitació n és plena.’ ’ ’

 Ostres, aquests quadres són fabulosos. I n hi ha molts més encara. L avi’ ’  
va pintar cada habitació de la masia!

Al cap d uns dies van explicar-ho als pares i es van quedar de pedra quan van veure totes’  
aquelles obres. Van tenir una idea genial: exposarien els quadres al museu del poble així 
tothom recordaria l avi per sempre.’

Així ho van fer i el nou museu va tenir molt èxit.
La família d en Roc va aconseguir els diners suficients per estalviar una mica i anar a’  
esquiar algun hivern.
Els quadres de l avi van ajudar  la família, van deixar tothom bocabadat i fins i tot i va’  
haver algú que en va escriure una història...

Mercè Ripoll. 6è Primària

1r. CICLE ESO

Dues guitarres una amistat
- El meu avi va anar a Cuba ...“ ”

- No ho fas bé així, Toni!  va dir l avi.– ’

- Ai! I doncs, com es fa? Fes-ho tu!  va dir en Toni.–

- Dóna m la guitarra. Mira m bé... - va dir en Josep. -’ ’ El meu avi va anar a Cuba ...“ ”

- I què és el que està malament, avi?  va preguntar el noi.–

En Josep és un avi a qui li agrada la música. Però sobretot,  el que més li agrada és 
compondre cançons pròpies per després tocar-les amb la guitarra. Per això intenta que el 
seu nét aprengui a tocar-la ,per després interpretar les seves cançons. Al cap d un temps’  
practicant, en Toni ja sabia tocar la guitarra, i tot seguit es van posar a tocar les cançons 
que havia composat l avi.’

- Acord de Re, de Fa, de Do i de Mi! va dir en Toni.–
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- No, no, no i no! T has equivocat, no és Do és Sol! va dir l avi enfadat.’ – ’

- Acord de Re, de Fa, de Sol i de Mi! va dir el noi.–

- Ara sí que sí, comencem! va dir l avi.– ’

- Sí!  va dir en Toni tot convençut.–

- Sóc navegant solitari, sóc mariner sense port...“ ”

- No! Escolta la guitarra! va dir en Josep.–

En Toni ja estava cansat que l avi li digués sempre que no, aleshores se'n va anar a la’  
seva habitació molt enfadat amb l avi. En Josep tot preocupat va anar a veure què li’  
passava:
- Toni, què et passa, estàs bé? li va preguntar l avi.– ’

- Deixa m estar, no vull parlar amb tu! va respondre cridant el Toni.’ –

- Jo me n vaig a dormir. Quina son que tinc! va dir l avi mentre badallava.’ – ’

En Josep se n va anar a dormir, però a mitja nit es va despertar pel so de la guitarra, que’  
venia de l  habitació d en Toni. L avi va buscar la seva guitarra, que devia portar uns’ ’ ’  
trenta anys sense tocar, encara que ell cada mes la netejava, li treia la pols, l afinava i fins’  
i tot li posava cera perquè no es fes malbé. Però portava un any sense fer aquesta neteja, 
ja no se n recordava, de com era la guitarra. La va trobar. Era negra. Va estar reflexionant.’  
Al cap d una estona va anar a l  habitació d en Toni. I li va dir:’ ’ ’

- Toni, estic molt content que estiguis tocant les meves cançons. 
Ho sento si he estat molt estricte. Per això et volia fer un regal, espero que amb la meva 
guitarra estiguis molta més estona tocant, i que mai t oblidis de les meves cançons. Te la’  
regalo amb tot el meu amor, perquè ets un bon nét.

Aquelles paraules que li havia dit l avi van fer que es posés a plorar:’

- Moltes gràcies, tu també ets molt bon avi! Hihihi! va dir en Toni.–

T asseguro que continuaré tocant fins, fins,... no sé fins quan.’
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L avi i el nét es van posar a tocar junts l avi amb la guitarra d en Toni i en Toni amb la’ ’ ’  
guitarra del seu avi:

– Dóna m força per cridar, que no sóc d aquí tampoc sóc d allà, la meva terra és el“ ’ ’ ’  
mar, dóna m força per cridar, que no sóc de mi no sóc de ningú, i sempre així’  
serà...”

Natxo Gavaldà
Rafa Rodríguez. 1r. ESO

No m oblidi’  s   cua daurada  

Feia un dia tranquil i serè. Les aigües estaven calmades i brillants pel reflex de l'imponent 
Sol. Dins de la casa, podia contemplar aquell fantàstic paisatge a través de la immensa 
finestra. Feia un dia perfecte per sortir amb la canoa a fer un tomb. Aquesta és la part 
bona de viure davant de l Ebre. Vaig agafar un banyador vell de la cadira, me l vaig posar i’ ’  
vaig sortir a fora. Vaig caminar fins al petit traster on guardava els rems. Els vaig treure 
amb compte i vaig anar cap al meu petit moll particular. Em vaig quedar quiet uns instants, 
contemplant l'immens riu que tenia al davant, net i clar. Vaig agafar els rems i vaig pujar. 
Amb delicadesa, vaig treure la corda que mantenia la canoa quieta al petit moll, la vaig 
tirar a terra i vaig començar a remar. Aquell dia podia contemplar perfectament el fons del 
riu, ple de petites plantes. També podia veure els peixos que nedaven per sota meu, 
ignorant la meva presència, alguns de petits i de colors, altres de grans i grisos. No tinc 
paraules per descriure tot el que veia. De cop, alguna cosa va fer tremolar la canoa 
lleument. Vaig suposar que devia haver xocat amb alguna branca o alguna cosa per l estil.’  
Un altre cop es va tornar a repetir, però aquest cop bruscament. Començava a estar 
espantat. Cap branca pot causar aquest cop. Llavors vaig caure en una història que em va 
explicar el vell mariner que antigament vivia a casa meva. Em va explicar que la llegenda 
diu que al riu Ebre hi habita una sirena. Preciosa i encantadora, és com la va definir ell. 
També em va explicar que vivia en una petita cova que s havia format sota l aigua  a’ ’  
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causa d un terratrèmol. Jo, aquella cova l havia vist mil vegades banyant-me a l estiu i mai’ ’ ’  
hi havia vist una noia amb cua. I em va assegurar que l estiu del 63 ell la va veure amb els’  
seus propis ulls. Vaig descartar la idea. Aquell home estava bastant guillat. Vaig parar 
l'oïda un moment, intentant sentir alguna cosa. Res, sols el tranquil so de l aigua en’  
moviment. Però de cop un soroll va sobresortir d entre els altres. El soroll d un xipolleig, el’ ’  
so que fa un dofí quan la seva cua repica a l aigua. I si era cert? I si el mariner no estava’  
tan boig com tots deien? O pitjor, i si jo m estava tornant boig? Vaig moure el cap nerviós,’  
d una banda a l altra, intentant trobar alguna cosa. Res. Tot normal. De cop la canoa es’ ’  
va tirar cap avall vertiginosament, inclinant-se de tal manera que jo anava relliscant cap a 
l aigua. Alguna cosa estava provocant-ho. Em vaig girar i la vaig veure. La sirena que em’  
mirava amb els seus ulls verds i tristos. Que jo la veiés no va fer que deixés d inclinar-me’  
cap a l aigua. Finalment vaig caure i vaig tancar els ulls, esperant el pitjor, que m ofegués,’ ’  
que se m emportés al fons del riu. Però no. Es va posar a riure. Vaig obrir els ulls, la canoa’  
estava estable al nostre costat, ella reia i jo encara estava espantat. La veritat es que sí 
que era molt maca. No vaig poder evitar deixar anar un lleuger somriure. Finalment va 
parar de riure i em va allargar la mà. Vaig dubtar, típic quan t has de presentar formalment’  
amb una sirena. Li vaig allargar el braç i ella va riure, me l va agafar i me l va sacsejar’ ’  
com un sac.
- Es així com es fa no? va dir ella somrient.–

- Ehem... alguna cosa semblant...
- Em dic Helena. Sento haver-te donat aquest ensurt, és que no sabia com cridar-te 
l atenció. Amb el mariner d aigua dolça també va passar el mateix. Sols volia presentar-’ ’

me al meu nou veí, encara que ja faci mesos que vius aquí  va dir alegrement ella.–

- Doncs... encantat. Jo sóc en Daniel.
- Ah, d acord! Fantàstic! Ara ja no he de patir més per si em veus. Ah, i si us plau: jo no’  
existeixo, d acord? No li ho diguis a ningú. M has entès?  va xiuxiuejar, apropant-se a mi i’ ’ –  
posant-me un dit sobre els llavis. 
- És clar...
I tal com va venir, va marxar. Va fer mitja volta i es va submergir, esquitxant-me amb la 
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seva immensa cua daurada. Em vaig quedar allà quiet, intentant assimilar el que acabava 
de passar. Era cert? Un somni? Una mala jugada del cansament? Vés a saber, però a mi 
m havia semblat bastant real. Maldestrament vaig pujar a la canoa i vaig remar fins al’  
moll. Vaig lligar-la i vaig entrar silenciosament a casa, talment com un esperit. 
Des de aquell dia vaig anar a buscar-la cada dia sens falta. Plogués, nevés o hi ha 
hagués molt de vent. Però ella mai més no va aparèixer. Les estones que no estava en el 
riu esperant-la, estava mirant per la finestra buscant-la amb la mirada. Van passar 
setmanes, mesos. No va aparèixer. Potser si que havia estat un somni. Una mala 
passada. Estava enamorat d un somni? No volia ni pensar-ho. Així va seguir durant anys,’  
molts anys. Cada dia anant al llac amb la mateixa canoa vella i els mateixos rems gastats. 
Buscant-la des de la finestra i tirant ampolles amb cartes a dins, que de ben segur havien 
acabat en el mar gràcies al corrent del riu. Finalment em vaig fer gran. Era un vell solitari, 
sense família, sense amor, sense res. La sirena m havia pres la vida. Igual que havia fet al’  
mariner. Ja havia trobat una persona que volia viure aquí. Avui, jo marxava, i demà ell 
venia. Ja no hauria de patir més, o almenys, no aquí. Vaig girar el cap i vaig contemplar el 
riu. Igual que el dia que la vaig trobar. Sense pensar-ho dos cops, vaig sortir, vaig agafar 
els rems i me n vaig anar cap al moll. Em vaig quedar embadalit com aquell dia,’  
contemplant aquella bellesa. Vaig saltar a la barca. El mateix procediment de sempre. Vaig 
remar fins al punt on ella i jo ens vam trobar. No vaig poder evitar que em saltés una 
llàgrima, que va caure entre el miler que ja formaven part del riu. Del no res una ampolla 
verda de vidre va sortir a la superfície. A dins, hi havia una carta. Amb cura la vaig treure. 
Deia això:
Daniel, no creguis que t he oblidat. Això mai no ho faré. Deus pensar que el que t he fet a’ ’  
tu ja ho he fet a moltes més persones. Potser es veritat. Però fa molts anys em vaig  
obligar a no tornar a parlar amb vosaltres. Em vaig enamorar. Però ell em va delatar i va  
fer córrer el rumor de la sirena de riu. Des de llavors m he agut d amagar. Fins que vaig’ ’  
conèixer el mariner. Però vosaltres envelliu, jo no. I no vull perdre-us una i una altra  
vegada. Com em va passar amb el mariner, ell no em va delatar, però em va abandonar. I  
a tu, et vaig donar una altra oportunitat. Però quan vaig veure com em miraves, vaig haver  

44



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

de prometre'm que no et tornaria a veure.  No et volia fer mal. Sé que des de llavors has  
vingut cada dia. I cada dia he hagut d'utilitzar totes les meves forces per no pujar amb tu.  
He llegit totes les teves cartes i totes m han fet plorar. T he deixat un petit record. Si us’ ’  
plau, no m oblidis mai. ’

                                                       
 Vaig girar l ampolla, i sobre la meva mà va caure una escata daurada. Era seva. Vaig’  
alçar la vista i vaig veure una cosa que mai oblidaré. La seva cua daurada va sobresortir 
d un salt fent esquitxar la brillant aigua. Ja no l oblidaria. No. Ara estava segur que tots’ ’  
aquells anys no havien estat en va. Ella existia.       

   Helena
Clara Esteban.1r ESO

  SOMIO PARIS 

Són les deu.
Me n vaig al llit a llegir un xic.’

Agafo un llibre
que mai he vist, el fullejo:

parla de París.
Mentre l obro, m imagino’ ’

recorrent París en bicicleta.

Bonjour! , em diu un home“ ”

que està ajudant una ancianeta.
A l oficina de turisme,’

em donen un fulletó
per conèixer París i els seus secrets.

La punta de la Torre Eiffel veig,
mentre menjo una crêpe .“ ”
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Com s hi puja, allà dalt?’

Escalant? No ho crec... quin pal!
He arribat a un carrer 

ple de botigues i de gent.

A una hi he entrat,
i una boina rosa m he comprat.’

El cel es comença a enfosquir...
on aniré jo a dormir?

El meu pare obre la porta 
i em veu, dormint, 

amb el llibre obert a sobre.

 Emma Watson
Irene Gras. 1r ESO

LA FELICITAT, SEGUR QUE ÉS REAL?
Felicitat.
Que estrany! Que un mot de nou lletres porti tants dubtes...
Realment existeix un estat anomenat felicitat? O únicament interpretem aquestes lletres 
com si fos una pel·lícula?
Utilitzem aquest mot massa? Li hem donat un valor i un ús que realment no té?    Té algun 
significat?
La resposta és una història, una història que tracta la felicitat dels records. 
Doncs no faré més reflexions personals i us traslladaré a una petita porció de la meva 
felicitat...
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Corrien els anys trenta i en Jack Shumman encara no havia après a jugar al joc de la 
vida... No entenc com ma mare pot llegir aquestes merdes , em repetia per dintre meu.“ ”  
Vaig alçar la vista i la vaig veure allà, amb el meu pare jugant a pales a la platja. No“  
entenc per què collons haig de pujar a Palafurgell cada estiu, no hi ha ni Déu! , repetia”  
entre dents mentres m apropava a ells.’

- Mama! Marxem d aquí, que m estic començant a atipar de no fer res!’ ’              - 
Doncs vés a fer una volta! Mira, allà hi ha un grup de nois de la teva edat, podries anar a 
relacionar-te una mica amb ells, que no t aniria malament! - em contestà.’

És curta, de veritat és curta. Què es pensa, que sóc el Fórum de les Cultures, que em“  
vaig relacionant amb tothom? , reflexionava per a mi mateixa. Hi anirà qui jo sé, a parlar” “  
amb aquells... . Em reafirmava en la meva posició, però sempre pensant-ho, no fos cas”  
que ho digués i encara seria pitjor...
I em vaig asseure a la sorra, a prendre el sol, que m havia de posar ben morena.’

Tot d una, una aparent allau de sorra va caure sobre meu. Però què!!! , vaig començar a’ “ ”  
dir.
- Perdona, perdona!- em va dir una veu tranquil·la i pausada, tot i que amb un xic de 
nerviosisme per haver-me omplert de sorra.  Em sap greu, maca, que t he fet mal? - va– ’  
prosseguir aquella veu de noi.
Em vaig posar dreta i vaig veure un noi de la meva edat, castany clar, però emmorenit 
amb el sol, d uns ulls d un color indeterminable entre marró i verd, però profunds i’ ’  
seductors com mai havia vist. Alt, prim però poc fibrat, amb un somriure d orella a orella i’  
amb el suposat objecte assassí que m havia omplert de sorra entre les mans, una pilota’  
Nivea de platja.
- No, no, tranquil. L únic que m has omplert de sorra! - vaig dir, amb un to un pél irònic.’ ’

- No saps el greu que em sap, és que estavem jugant un partit de volei, i bé, no en sabem 
gaire, i, és clar, la pilota i...
- Tranquil! - el vaig tallar somrient . Em dic May, i ,si vols, puc ensenyar-te a jugar una–  
miqueta a volei, així no mataràs gaires noies més! - vaig dir rient a aquell noi que havia 
conseguit captar la meva atenció.
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- Home, doncs per mi perfecte, a més, necessito una jugadora que jugui amb mi, perquè 
el meu amic s ha fet mal al turmell i no podrà seguir...- va dir ell també rient-. Em dic Noah,’  
sóc d Alemanya però passo els estius a Palafurgell amb uns amics del meu pare, i tinc’  
l apartament a la urbanització de la Ballena Alegre.’

- Ostres! Com jo! - vaig exclamar de sobte. 
I el partit va començar, i va acabar, i em va acompanyar a casa; tot parlant, ell i jo, sols, i 
cada cop notant més punts en comú. Ja us ho podeu imaginar, la resta de dies que vaig 
passar amb ell, cada dia de bon matí em venia a buscar i em deixava a casa al vespre.
I aquell dia, assseguts a la sorra mirant la posta de sol, aquell petó em va agafar per 
sorpresa, i em va deixar atònita.
Desitjava aquell moment des de feia dies, i va ser una sensació de volar entre els núvols, 
de somiar amb un moment inigualable, però per dintre meu em recorria la sensació de por, 
por d un amor d estiu, por del mal que em faria i mil menjades de cap més que no em van’ ’  
fer gaudir del meu primer petó.
Als dies següents de tot allò, les coses van canviar, ens agafàvem, petons a tort i a dret, 
massa, per al meu gust, tot s ha de dir, però és el que fa que una persona s hagi apoderat’ ’  
d una part del teu cor.’

Aquest amor em va marcar, pero al cap de dos dies em va amargar.
Sí, és així, els seus petons es van tornar amargs, massa pesats, massa cansats. Em 
deuria passar nits pensant que si era una guarra , perquè em cansava dels nois com de“ ”  
les sabates, que els utilitzava i que em quedaria sola.
I, tot i això, vaig tenir valor i vaig anar a dir-li a en Noah que tot allò era ja un miratge, una 
simple il·lusió de tot allò que havia representat.
I en aquell moment el vaig veure, amb aquella. Sí, aquella que tant m havia promès que’  
era l amiga de l ànima, la seva germana simulada, la cara de nena santa, sí, aquella i el’ ’  
seu petó.
Tan dolç, que semblava, que em va recordar al nostre, pero tant amarg que era veure l.’  
Sens dubte era el moment: anar allà i dir-li de tot.
Pero no, em vaig quedar allà, quieta com un estaquirot, mirant-los amb una cara neutra.
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I sí, al matí següent em va venir a buscar, i em va fer el petó de cada dia, i jo, burra de mi, 
el responia. M havia convertit en l esclava d uns petons d una persona que representava’ ’ ’ ’  
ser l ombra de qui a mi m havia fascinat.’ ’

I l estiu va acabar, i probablement no sabia si en tornaria a saber més, d'en Noah, ni m ho’ ’  
plantejava. Ens várem acomiadar, entre llàgrimes. De fet, només jo plorava, ell reia mentre 
deia que ja ens veuriem.
Encara me'n recordo com si fos avui, de jo plorant al veure el cartell dient que surts de 
Palafurgell, recordant tot el cúmul d emocions que havia viscut aquell estiu.’

La felicitat em prové del record d ell en els moments bons, quan ell i jo érem un.’

La felicitat encara em retorna quan penso en aquell somriure i la pilota que es va 
estavellar contra mi.
Però hi ha una felicitat que no tothom veu, és la felicitat d haver tancat una etapa, d haver-’ ’

me fet una mica més gran gràcies a ell. 
I el que més felicitat em dóna és que, gràcies a ell, tinc dia a dia una persona que 
m estimo tant com ho vaig fer, que cada dia n aprenc coses, i em milloro a mi mateixa,’ ’  
amb ell. Gràcies, Noah, per haver-me obert els ulls, per fer-me descobrir un nou món, 
l amor; però també gràcies per no fer-me difícil haver-te de dir adéu.’

I gràcies, a tu, a qui sap per a qui va aquest missatge, gracies a tu per fer-me ser persona.

Chipirón
Alessandra Boccia. 2n ESO

Una vida sense tu

25 d'octubre de 1997

El 25 d'Octubre de 1997 et vaig veure per primer cop. Des del primer moment vaig saber 
que em cuidaries fins al final i que eres una persona amb qui podria confiar.
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El primer que vas fer va se agafar-me i acariciar-me, i des d'aquells ulls tan petits que 
tenia no paraven de caure llàgrimes, no sé si de felicitat, però sabia que series una 
persona a la qual estimaria sempre.
Al cap d'unes hores vam arribar a casa, allà estava ple de gent, però per uns moments 
vaig ser el centre de totes les mirades, em sentia feliç, sabia que allà tenia una família i 
una amics que tindria al meu costat durant molt temps, però dues d'aquelles persones 
desapareixerien en pocs anys. En aquells moments tot eren fotos, somriures, tonteries per 
fer-me riure, etc.
Van anar passant els dies, vaig anar creixent, i en aquell moment tot era perfecte; tot eren 
bones notícies, els problemes no m'afectaven, tothom es preocupava per mi... però en poc 
temps tota aquesta felicitat i perfecció la perdria.

2000
Només havien passat tres anys, i ara ni tan sols recordo cap moment al teu costat, només 
tres anys i tu ja no hi erets, tu, el meu avi, una persona amb qui m'hagués agradat passar 
molts anys.
Jo era molt petita, no entenia res, no sabia que estava passant, només sabia que ja no et 
tindria mai més.
Ara ja no recordo ni el dia que et vaig perdre, ara no recordaria la teva cara si t'hagués vist 
en fotografies, no recordo ni les teves aficions ni res, simplement recordo que t'encantava 
la fotografia. Recordo el teu despatx que m'hi portaves sempre i m'ensenyaves totes les 
teves fotografies, era un lloc molt petit, però recordo quan després de que tu ja no hi 
siguessis que l'àvia m'hi portava; entrava allà i em venia al cap la imatge de tu assentat en 
aquella cadira fent feina i explicant-me tot el que feies pas a pas.
Ara no recordo quasi res sobre tu, però per molt que hagi oblidat tantes coses, et 
recordaré sempre i t'estimaré com si encara et tingues al meu costat.

Després de tot això, encara que no sabia gaire bé el que havia passat, sabia que havia de 
seguir fent les coses com sempre encara que tu no hi siguessis.
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Van passar tres anys, tres anys on la gent va seguir sent feliç com sempre, encara que de 
vegades les coses eren diferents. Van anar passant els dies fins que tota la felicitat que 
tothom havia recuperat es va tornar a perdre.

19 d'abri l  de 2003:
Només tenia cinc anys, encara no havia fet els sis, només tenia cinc anys i ja havia perdut 
a dues persones que significaven molt per mi. Però perdre't a tu va ser el pitjor que em 
podia passar.
Tu, la meva mare, una persona a la que estimava des del primer segon de vida que vaig 
tenir, una persona que sempre havia estat al meu costat, que em va ensenyar moltes 
coses, una persona que havia perdut per sempre.
La vida a vegades no és tant justa com voldríem, ho sé, però tu només tenies quaranta-
quatre anys, encara et quedaven molts dies per conèixer coses noves.
M'hagués agradat passar molts més anys al teu costat, anys en els que m'haguessis 
ajudat en moltes coses, n'estic segura.

Quasi no recordo moments al teu costat, i l'últim que recordo és el dia que havies de 
tornar a casa després de passar molts dies tancada en una clínica, i precisament aquell 
dia, un dia de felicitat per a tothom vas marxar ven lluny d'aquí.
No sé on estas, però espero que des del lloc que estiguis vegis com vaig creixent i vaig 
tirant endavant.

25 d'octubre de 2010:
Avui he fet tretze anys, tretze anys que porto vivint, però en porto vuit sense tu.
Avui ha sigut un dia de felicitat, tot eren somriures i no parar de sentir moltes veus 
diferents que em deien felicitats, però només em faltava una cosa, la teva abraçada i el 
teu felicitats de cada any.
Cada any bufo les espelmes, i sempre em diuen que demani un desig, el meu desig de 
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cada anys és tornar-te a veure per poder passar molts més anys al teu costat. Sé que el 
meu desig no es farà mai realitat, però diuen que somiar és gratis.
Després de tants anys m'he acostumat a fer vida sense tu i a seguir endavant, però et 
trobo a faltar a cada pas que faig sense tu al meu costat.
T'estimo mare.

Blanc i negre
                                                                                                              Joana Olivés.2nESO

EL MISTERI DEL QUADRE
El que us explicaré ara és un fet molt estrany que vaig viure amb una amiga meva, la Pili, 
una noia amb moltes pigues a la cara i bastant xerraire. Resulta que un dia, de cop i volta, 
va començar a parlar d una manera estranya, feia explicacions molt llargues, en lloc de dir’  
algunes paraules. Com per exemple l altre dia, a l hora de matemàtiques, que em va dir:’ ’

- No vull fer més exercicis de divisions perquè existeix un instrument que les pot resoldre
(Tot això en lloc de dir-me calculadora ).“ ”

Un altre exemple. Dilluns passat tornant cap a casa em va dir:
- Dijous, si vols, pots venir on resideixo per veure un film del Will Smith i del Tommy Lee 
Jones 
(Només per dir-me si volia anar a casa seva per veure Man in Black ).“ ”

Un altre  exemple  molt  clar  va  passar  a  l hora  de  natura  de  la  setmana  passada.  El’  
professor va dir que havíem de fer un treball per parelles. La Pili i jo vam anar juntes i a 
l hora del pati vam estar parlant per veure quan podíem quedar per fer el treball, i ella em’  
va dir:
- Jo puc fer el recull de fulls que hem de fer juntes pel professor de ciències el diumenge.
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Després d uns quants dies li vaig preguntar si s havia adonat que no deia la lletra A .’ ’ “ ”  
Ella em va dir que sí, però que no en sabia el motiu. Les dues vam estar pensant durant 
uns quants dies com podia haver començat tot allò, i sobretot per què. Fins que dissabte 
passat jo li vaig dir:
-  Vejam, fes memòria, intenta recordar el  dia que va començar i  a on. Però, sobretot, 
tranquil·la, que ho descobrirem. 

Ella em va respondre:
-No ho sé... Potser un dimecres, en el Museu de Noves Tendències, prop d un lloc d olor’ ’  
de peix fregit i julivert.

-D acord, doncs anem-hi. ’

Juntes vam anar cap a la zona marítima, on recordava que hi acabaven de construir un 
Museu. Un cop les dues hi vam ser a dins, vam començar a mirar tots els quadres i la Pili, 
amb cara de preocupació, intentava fer memòria. Finalment, i quan les dues ens estàvem 
a punt de rendir, la Pili es va aturar davant d un quadre on hi havia representat un dibuix’  
molt rar. La meva amiga estava com absorbida pel quadre i jo vaig llegir en veu alta el 
rètol on hi havia escrit el nom del quadre que deia:

“LA SARGANTANA BLAVA DE SALAMANCA TAPADA AMB LA MANTA BLANCA .”

En acabar de llegir el títol la Pili em va mirar i em va dir:
-Sí, ho recordo... Fou l inici.’

No sabíem que fer, però teníem clar que era aquell quadre. Ens vam passar molta estona 
intentant esbrinar com resoldre aquella mena d encanteri. Quan finalment vaig dir:’

- Llegeix el rètol, però només amb la vocal del teu nom.
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Em va mirar amb cara rara, però no teníem cap altra idea millor i va començar a llegir. 
Pensava que no funcionaria, que allò seria en va i que la Pili no parlaria amb normalitat 
mai més. Tots aquests pensament es van esvair quan vaig sentir una veu molt familiar que 
em va dir:
- Gràcies Sara, amiga meva.

Vam sortir del Museu molt contentes, i jo em vaig girar per fer una última mirada a aquell 
quadre misteriós, i puc ben assegurar que la sargantana em va picar l ullet! ’

Sara
Mireia Abellan. 2n ESO

ADÉU TRISTESA, ADÉU HORMONES
No m agrada ser igual que tothom, no és que vulgui portar la contraria, és simplement ser’  
diferent.
Últimament no sé què em passa, bé, més o menys, no tinc ganes de fer res i sempre que 
hi ha un control estudio el dia abans 10 min. Per què no sóc capaç de concentrar-me? Per 
què em costa tant estudiar? És que no en tinc ganes, em planto al mig de l ordinador, i’  
m oblido de tot, escolto música i a vegades ni faig els deures.’

Molta gent em diu que no és normal, perquè a mi mai m ha passat això, i m adverteixen’ ’  
que no em torci i que no vagi a pitjor. Jo sempre dic que sí, però dubto que ho entengui.
Cada dia vaig a pitjor i els exàmens m importen molt poc.’

Fa dos dies que no menjo i m he passat tot el cap de setmana al llit. Em fa molt pal fer els’  
deures i sóc capaç d estar sense estudiar el control que tinc dilluns.’

La meva mare s'adona que estic baixant el rendiment i decideix parlar amb mi. Fa que li 
expliqui el que em passa abans que vagi a pitjor. Jo no sé què explicar-li. Perquè 
simplement no tinc ganes de pensar ni què és. Insisteix i li dic que em deixi en pau.
Ha arribat dilluns, com havia suposat no he estudiat pràcticament res i tampoc tinc els 
deures fets. El mínim que m havia après ho intento posar, però començo a pensar en’  
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altres coses i m oblido de l examen.’ ’

Aquesta setmana em trobo fatal, dormo 2 hores a la nit, ja no vull estudiar. 
Demà un altre control, no tinc ganes ni de fer el dossier.
Em posen el control davant meu, tinc la ment en blanc i no recordo ni d on ha nascut’  
Jesucrist.
He arribat a casa i m he posat a plorar, no sé ni per què. No m entenc, i estic fent coses’ ’  
molt rares. No sé què m està passant, però ho odio. Sincerament, estic molt trista de mi’  
mateixa.
És això el que en diuen l edat del pavo ? Les hormones m estan molestant i molt.“ ’ ” ’

Jo crec que tot això em passa perquè estic descobrint un sentiment molt bonic, però que 
et pot fer molt mal alhora: l amor. Crec que si l altra persona que estimes t estima, et sents’ ’ ’  
la persona més feliç i orgullosa del món, però si no, és una merda. Perquè et fa mal i ho 
passes molt malament.
De sentiments, el que més coneixo, o més ben dit, coneixia, era la felicitat, suposo que la 
coneixia tan bé que em vaig cansar i vaig decidir descobrir la tristesa. Però va ser un error 
bastant gran perquè l únic que m ha portat ha estat problemes i m ha fet mal, que’ ’ ’  
suspengui exàmens i el pitjor, que a la gent que més estimo li he fet mal. Espero que em 
serveixi per a més tard, perquè amb ella he après una cosa molt important de la vida: que 
has de tenir present sempre la importància que té la felicitat perquè és el que et dóna vida.
Adéu tristesa, i adéu hormones. Ara us conec i no tornareu a jugar ni amb mi ni amb els 
meus sentiments. Sé que em deixareu en pau, com que em dic Abril Marí, amb 15 anys, i 
a partir d ara la persona més feliç del món, amb ganes d aprendre coses noves, i a’ ’  
estimar la gent que realment fa coses bones per a mi i que m estima.’

Abril
Irene Martínez Sanesteban. 2n ESO
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2n. CICLE ESO

Felicitat cega

Ja sigui  per descuit  o per esgotament,  m havia deixat la finestra de l habitació oberta’ ’  
durant tota la nit i hi entraven brises suaus característiques del mes de juliol a la capital 
britànica,  que circulaven plàcidament pels racons més inhòspits  de la casa.  M agrada’  
despertar-me  passades  les  dotze  del  migdia  un  dimecres,  i  poder-me  preparar  un 
esmorzar al més pur estil americà. El fet de no matinar és una cosa que poca gent valora, 
perquè, com que s està de vacances, és igual un dimecres que un diumenge. Doncs no,’  
no per a tothom. S esgranaven els primers dies del mes de juliol i  feia l efecte que el’ ’  
calendari escolar no s havia acabat per a mi, com a mínim per llevar-se. Cada dia, de bon’  
matí, havíem d anar a veure a l àvia per fer-li companyia i per subvencionar-li qualsevol’ ’  
cosa que necessités. Mon pare murmurava coses quasi del tot inintel·ligibles cada nit a la 
seva habitació;  tenia  la impressió  que,  malauradament,  l àvia tenia  els dies comptats.’  
Afortunadament però, el pare havia hagut de marxar a Birmingham un parell de dies a 
donar unes conferències, la qual cosa significava, per a mi, un únic matí de veritables 
vacances. Estaria sol a casa una nit i dos dies, i com que l àvia vivia a l altra punta de la’ ’  
ciutat, a Whitechapel, el pare m havia dit que no l anés a veure sol. Aquell dia no tenia’ ’  
cap més obligació que la de preparar-me el dinar, en cas que tingués gana, és clar.

Vivíem sols mon pare i jo a Pont Street amb Sloane Street a Londres, al barri de 
Belgravia, una zona mitjanament acomodada de l oest de la ciutat. Hi havíem vingut a’  
viure ara fa vuit anys, quan morí la meva mare en un infortuni, per culpa d un càncer de’  
pulmó detectat massa tard, quan jo només tenia set anys. Fumava molt ma mare; era una 
escena habitual veure-la fumant havans asseguda davant del televisor amb el cendrer 
daurat a la falda, mentre el pare cuinava o exercia qualsevol altra feina de la llar. Era una 
imatge molt habitual; massa. Habitual i estranya. Sé que pot arribar a semblar masclista, 
però poca gent està acostumada a veure la seva mare encenent-se un puro mentre el seu 
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pare es passeja per casa amb un davantal amb maduixots estampats. De totes maneres, 
el meu pare sempre havia estat molt més treballador i emprenedor que ma mare.

El cas és que, en morir ella, mon pare va aprofitar l avinentesa per córrer la cortina’  
del passat i, com que tenia una bona oferta de feina aquí, a Londres i, a més a més, hi 
vivia l àvia, va decidir que el millor per a tots dos era oblidar l últim mes de patiment,’ ’  
tensió, angoixa i tristesa i mudar-nos al sempre sorprenent Londres, deixant Barcelona, la 
meva ciutat natal, com un dens i borrós núvol de boira esfilagarsat pel temps i per l oblit.’  
Hi ha moltes maneres d intentar fugir del record, però a mi sempre m havia semblat que el’ ’  
pare no era el mateix, encara després de quasi una dècada.  

Londres és una ciutat magnífica, esplendorosa. Val a dir  que he viatjat molt pel 
món, acompanyant el meu pare en afers laborals o bé de vacances, però sempre, per molt 
bonic i magnificent que resulti el lloc on estic, m enyoro de Londres, dels seus pubs, la’  
seva gent i fins i tot, al contrari del que es pugui pensar, del seu clima. M enamoren els’  
dies plujosos, quan el cel està tapat i sembla que les tenebres de l infern s alcin sobre’ ’  
nosaltres.  Com  més  tapat  millor,  molt  millor  Tot  i  ser  la  ciutat  més  contaminada…  
d Europa, sempre et pots refugiar a les grans extensions verdes de la localitat i sentir-te,’  
amb una mica d imaginació, en un dels immensos camps neerlandesos. El cor de Londres’  
és en l ànima de cada arbre, de cada palau, de cada parc i jardí. Cada persona, manera’  
de  pensar,  cada  gust  i  sabor,  cada  creença.  És  això  el  que  fa  del  món  una  creació 
realment admirable, la varietat de formes i colors, de tactes i olors. Cada cultura aporta la 
seva muntanya de sorra a la humanitat. I de cultures, a Londres, n hi ha moltes.’

Val a dir que una altra de les coses a favor de Londres és que l entrada a la majoria’  
dels seus museus és gratis, i millor que ho continuï essent, que aquí els preus val més no 
passar-los  a  euros,  i  menys  les  persones  amb problemes cardíacs.  Hi  ha  tants  llocs 
memorables aquí, dignes de ser venerats, retratats i contemplats una i una altra vegada. 
L imponent Torre de Londres amb el fascinant Tower Bridge; les Cases del Parlament amb’  

57



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

el  Big  Ben alçant-se  orgullós,  observant  l anar  i  venir  de  milers  d individus,  així  com’ ’  
l inigualable London Eye, la sínia de la metròpolis; el clàssic, grandiós i senyorial Palau de’  
Buckingham; la Sant Paul s Cathedral;  l Abadia de Westminster amb un lloc particular’ ’  
d imprescindible visita: l indescriptible capella d Eduard VII que amaga molt més del que’ ’ ’  
es pot llegir  a les enciclopèdies; i  museus,  molts museus. En són exemples Madame 
Tussaud, el museu de cera; el British Museum, l Albert and Victoria Museum, el Museu de’  
la Ciència, el d Història Natural i un llarguíssim etcètera del qual no entraré en detalls. Sí,’  
però, vull remarcar dos llocs de Londres, els meus dos paradisos preferits en quilòmetres 
a la rodona: Hyde Park i el millor d art sobre tela en tota la Gran Bretanya: la National’  
Gallery.

De Hyde Park no en parlaré gaire, només diré que em reconforta divisar-lo, de lluny, 
i que respirar les seves aromes dóna força per seguir endavant. Caminant per Hyde Park 
el pas se m fa més lleuger i assegut un quart d horeta davant del llac The Serpentine’ ’  
se m  curen  tots  els  mals  i  l entorn  m inspira  ganes  de  seguir  vivint,  malgrat  els’ ’ ’  
entrebancs. La National Gallery és, senzillament, el millor lloc de tot Londres i de tot el 
territori que abracen les Illes Britàniques. No m atreveixo a anar més lluny per no ferir’  
l opinió de cadascú. Però és que em sento tan aïllat del món real i dels problemes a dins’  
d aquest edifici! Té un no sé què que fa que no pari de pensar en els moments pesats i’  
feixucs. Moltes vegades quan surto de l escola, a les tardes, com que l entrada al museu’ ’  
és gratis, entro cinc minutets per relaxar-me assegut en un banc encoixinat, observant 
bocabadat un quadre qualsevol, el primer que em crida l atenció. Passa tan lent el temps’  
entre aquells murs.

Com que tenia tot el dia lliure fins les set de la tarda, hora en què arribava el meu 
pare,  vaig  decidir  anar  a  passar  la  jornada  a  la  National  Gallery,  i  vaig  començar  a 
preparar un esmorzar-dinar: l arròs que havia sobrat d ahir a l hora de sopar i un parell’ ’ ’  
d ous ferrats. Vaig posar els ous a fregir i vaig anar a mirar el calendari de la nevera. De’  
vacances, matinant o no, un perd el compte i no sap quin dia és. 
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14  catorze! Mare de Déu! Se m va fer  un nus a la gola i  l estómac se m va… ’ ’ ’  
entortolligar i retorçar, ansiós per sortir-se de lloc  Avui feia quatre anys. Sí, quatre anys…  
i  Mare de Déu Senyor  ni me n havia recordat.… … ’

Avui feia quatre anys d aquell accident. La mort i els mals presagis em perseguien’  
des de llavors. Em recordo tan bé de l última vegada que la vaig veure... viva. Vaig rebre’  
un petó als llavis i un T estimo  com a comiat. Desafortunadament, ella mai podrà saber“ ’ ”  
com m han colpit  aquestes  paraules  durant  tota  la  meva vida  i  com m han servit  de’ ’  
motivació en tots els meus mals moments. Un T estimo  al qual va rebre un Fins demà“ ’ ” “ ” 
com a resposta. Després d això, deu minuts després, vaig rebre la tràgica notícia. ’

Un BMW X5 blau-marí. Fins i  tot en memoritzo encara la matrícula. Tant de bo 
l hagués oblidada, tant de bo no recordés res de tot allò. Res. Però per desgràcia, la vida’  
ens juga tan males passades que, per sort o no, no les podem oblidar mai. I mai  he parat 
de pensar-hi. Si l hagués entretingut cinc, només cinc maleïts segons més, aquell BMW’  
hagués passat per on havia de passar, tocant asfalt, i no per sobre de la meva xicota. I és 
que  és  tan  esgarrifós  pensar  que  realment  sempre  es  podria  haver  fet  alguna  cosa, 
sempre, fossin quines fossin les circumstàncies! La mort me la va arrabassar. Per sempre. 
Sense miraments. El Senyor ens ho dóna, el Senyor ens ho treu , maleït refrany. “ ”

Doncs sí, la van atropellar acabant amb una curta vida que prometia molt i molt. 
Teníem onze anys i portàvem tres anys sortint junts. Es va acabar tot tan de cop, tan 
sobtadament,  que val  la pena recordar plaentment tots i  cadascun dels dies que vam 
passar junts, per intentar desesperadament fer la nostra relació una miqueta més llarga. 
Però resulta tan trist…

Tenia les galtes amarades de llàgrimes, i m hagués fet realment molta vergonya’  
que algú m hagués vist en aquells instants. Ja no tenia gana i em vaig obligar a menjar’  
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una mica per no quedar-me en dejú la resta del dia. Tot i així, em vaig deixar els ous 
ferrats i em vaig treure una cullerada de l arròs que tenia al plat. Un got d aigua i vaig’ ’  
sortir de casa en direcció a la National Gallery, tot expulsant-me la tristor i el dolor intern 
que proporcionen les coses perdudes que mai podrem recuperar. Era un dia calorós per 
ser a Londres: 76, 6º F que marcava el termòmetre de la botiga de Lotus a Sloane Street, 
uns 25º C, més o menys. Vaig fer el llarg recorregut que hi ha des de casa meva fins al 
museu pujant per Sloane Street i tombant per Piccadilly. Tot recte fins a Piccadilly Circus i 
des d allà ja es divisava The Nelson s Column, a Trafalgar Square, la plaça on es trobava’ ’  
la galeria d art. Em sabia de memòria el recorregut, tan de memòria que quasi no vaig’  
aixecar el cap en tot el trajecte. Tenia la ment molt ocupada. 

En arribar al meu destí i pujar les escales de la National Gallery em vaig animar una 
mica però, un cop dins del museu, vaig decidir caminar una mica, cosa que no feia mai. 
Normalment, m aturava a la primera o a la segona sala a mirar amb deteniment un quadre’  
com un altre, però aquell dia, amb el pensament mirant enrere, vaig guaitar el plànol del 
museu  i  vaig  decidir  vagar-hi  sense  rumb.  Més  de  mitja  hora  vaig  estar  caminant 
pausadament i tranquil·la per les immenses sales del palau, delirant amb les meravelles 
pictòriques  que  resulten  immensament  satisfactòries,  per  dir-ho  d alguna  manera,  al’  
paladar ocular. Cada pinzellada transmet una xocant quantitat d emocions i sentiments.’  
Cada quadre conté un munt de vides, d ànimes, de vivències, de moments, d anècdotes,’ ’  

 Des dels magnífics retrats fins als elements paisatgístics, res era irrellevant entre els…  
murs de l art i la saviesa. Com s ompliria de joia qualsevol famolenc, podent admirar els’ ’  
lluminosos  bodegones ,  en  què  els  pintors  flamencs  transformaven  en  art  la  simple“ ”  
matèria morta. Morta. Els meus pensaments retronaven dins del meu cap com l espetec’  
d una onada al xocar contra el meu rostre. Qualsevol cosa o pensament em feia tornar a’  
ella.

Cansat per primera vegada de tanta monotonia vaig decidir anar al pis de dalt a 
divagar i, va ser llavors quan, abans de començar a cercar les escales per anar a la planta 
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superior, vaig veure una porta entreoberta al fons de dues sales consecutives entre dos 
paisatges de Turner. La porta devia ser d uns dos metres i mig d alçada, res, comparat’ ’  
amb les portes que comunicaven les diferents sales entrellaçades del museu. M hi vaig’  
acostar  i,  des  d una  distància  prudencial,  vaig  cuitar  el  seu  interior.  Hi  havia  una’  
il·luminació tènue, impròpia d una sala d exposició. No, era clar que no ho era pas. Però,’ ’  
vet aquí que se m va acudir d entrar-hi. Si estava prohibit entrar, no era culpa meva: no’ ’  
haver deixat la porta oberta. Vaig mirar que no em mirés ningú i, Déu dirà si avorrit de 
tanta caminada sense direcció a través del museu o bé empès per l afany d entreteniment’ ’  
i d oblidar les penes, vaig acabar penetrant en l interior de la misteriosa sala en la qual’ ’  
mai abans m havia fixat. Ni tan sols recordo la porta, ni que sigui tancada. Amb el temps’  
però, vaig estimar aquesta estança com mai ho he fet amb res de material.

Semblava un petit magatzem de joies de l art, però tenia el sostre a una alçada’  
moderada. Munts de quadres s apilaven, ja fos enrotllats o desplegats, però tot semblava’  
tenir un ordre perfecte, malgrat la densitat de quadres que hi havia en aquella sala. Em 
semblava magnífic, fabulós: una sala plena de meravelles per a mi solet  …

De sobte,  em vaig endur l ensurt  més gran de la meva vida; en tombar el  cap’  
lleugerament a la dreta vaig veure, de cua d ull, una silueta gran i fosca, del cap d un’ ’  
home. Era el cap d un home. Garratibat! Em vaig quedar garratibat. De cop i volta, com si’  
acabés de despertar d un somni, em vaig adonar del que acabava de fer. Aquell cap, tot i’  
no veure-li la cara, apuntava cap a mi, immòbil. No vaig tenir temps ni de disculpar-me.

 Per què estàs trist? - digué una afable veu d home, que em va fer fer un’  
bot.

 Em sap molt  de greu de debò,  no sé on m he ficat.   vaig  apressar  a’ –  
disculpar-me sense fer cas de la seva pregunta  Ara mateix marxo.–

 No importa.  va aconseguir tranquil·litzar-me una mica, finalment  Però, ja– –  
que has interromput la meva feina, m agradaria saber què et passa.’
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 No  no em passa res senyor. Gràcies  vaig respondre una mica confós.… –

Em dirigia a la porta quan em vaig adonar que estava tancada. Maleït  sia!  Qui 
l havia tancada?’

 Has vingut aquí a buscar la companyia dels quadres, per tant,  t has de’  
sentir força sol. No hi ha gaire gent de la teva edat que vingui a buscar 
protecció i asil entre la pintura.  va dir la veu.–

 I  què?  em vaig atrevir a preguntar. En realitat no sabia què dir, aquell… –  
cap (encara era tan sols un cap que em parlava des de l altra punta de la’  
sala, taller o el que fos allò) m estava llegint el pensament i endevinant el’  
present.

 Vine  va dir secament.–

Obeint,  em vaig acostar.  Tenia molta por,  però alguna cosa m impedia gira cua,’  
obrir la porta i sortir corrent. El cap es va anar transformant progressivament en un cap 
amb bust, tronc i cames. Era un home de color, amb unes clares faccions sud-africanes.

Quan vaig ésser suficientment a prop, va aixecar la mà dreta i, sense pensar-s ho’  
dues vegades, em va començar a palpar el rostre resseguint els contorns labials, el nas, 
les celles, les galtes, la barbeta i les parpelles. Jo estava totalment glaçat. Petrificat.

 No tinguis por  digué–

De sobte, en fixar per primera vegada la mirada en els seus ulls em vaig adonar 
que la seva mirada i la meva no coincidien ni de bon tros. Els seus ulls cercaven el no res. 
Unes pupil·les tan clares només podien ser les d un cec! És clar. Traient-me de sobre la’  
por, em vaig atrevir a fer-li una primera pregunta:

 Senyor, de què treballa vostè aquí?
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 Fixa t en això.  respongué - Tots els pilons de quadres que veus aquí els’ –  
endreço i els classifico jo  acabà, amb aires de normalitat.–

 Però  si  vostè  és  -  vaig  començar  la  frase  totalment  convençut  que…  
l acabaria, i a la meitat d aquesta em va fer angoixa finalitzar-la.’ ’

 Cec?  em va ajudar a acabar.–

 Perdó  només vaig saber contestar.–

 Què t ha portat fins aquí?’

Passava olímpicament de les meves disculpes. Tot plegat era d allò més estrany.’  
Un classificador de quadres m estava donant lliçons moralitzadores sobre la soledat i,’  
d alguna manera, l autoestima.’ ’

 Si has entrat en aquest lloc, no és per casualitat, saps? Les casualitats i la 
sort  no  existeixen  en  aquesta  vida.  La  mala  sort,  tampoc   afirmà–  
convençut.

 No es pot dir que la meva vida s hagi desenvolupat sense cap mal tràngol ’ – 
vaig respondre amb un to burlesc, quasi desafiant.

S aixecà i es dirigí directament, quasi sense palpar les prestatgeries, cap a uns’  
quadres  sense  marc  situats  a  dalt  d un  prestatge  a  la  seva esquerra.  Hi  havia  pocs’  
quadres emmarcats, dins d aquella sala. Ell, mentrestant, seguia parlant:’

 La sort és fruit de la imaginació. Un element com un altre per tapar l enveja’  
que senten uns davant la fortuna que tenen uns altres en un determinat 
moment.  Mai pots dir  que has tingut sort,  mai!  Si  ho fas,  t estàs traient’  
mèrits justificats a un esforç treballat per tu, que ha donat com a resultat un 
bon resultat. La sort no existeix, fill meu.  va tornar a repetir.–

Amb això, havia agafat un parell de quadres tapats amb una tela blanca i els havia 
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dipositat sobre una tauleta. Aquelles paraules m embadalien. Què bé que parlava! Tot i’  
així li vaig proposar una qüestió:

 I la mala sort?
 Per la mateixa raó que no existeix la sort, la mala cara d aquesta, tampoc’  

pot  fer-ho.  La  vida  només  és  un  seguit  d accions  i  fets  que  es’  
desenvolupen  en  un  lloc  i  en  un  temps  determinats,  com  un  conte. 
Nosaltres som els protagonistes i,  alhora, els autors de la nostra pròpia 
vida. Nosaltres decidim si el narrador és intern, en primera persona, o és 
un narrador extern, essent així, una vida manipulada pels desitjos d algú’  
altre i no una vida dedicada a perseguir un somni o una vocació per mirar, 
algun dia, d atrapar-los. ’

Sovint  patim cops durs,  però és part  de la formació de cadascú com a 
persona.  Hi  ha coses que passen sense que tu hi  puguis  fer  res -  allò 
contradeia totalment els meus pensaments , en la nostra vida influeixen–  
moltes coses molt més fortes que tu i que jo  sentencià.–

D on havia sortit aquell senyor que, sense tenir ni idea de què em passava (o això’  
creia jo), m estava solucionant tots els problemes desmoralitzadors que tenia?’

Va col·locar un dels dos quadres amb la tela encara a sobre, estirat a la tauleta. Em 
va dir que tanqués els ulls i em va agafar el dit índex. No vaig fer cap pregunta. El col·locà 
sobre el teixit pintat i em va dir que acariciés l obra amb el dit. Era un lateral d un quadre’ ’  
de dimensions reduïdes.

 Què sents? - preguntà 
 Està freda.
Va riure.
 Sempre ho està, la pintura. Ja t hi acostumaràs.’
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 M agrada,   vaig dir, després d uns segons de silenci  però no sé pas on’ … – ’ –  
porta això ni entenc les segones intencions.

Va tornar a riure.
 No n hi ha pas de segones intencions!  digué orgullós.’ –

Vaig sentir l aireig d una segona manta que s enlairava i deixava al descobert un’ ’ ’  
segon quadre. Jo seguia amb els ulls tancats. Em va dir que repetís l operació una altra’  
vegada  i  així  ho  vaig  fer,  però,  aquesta  vegada,  els  traços  semblaven  estirar-se  i 
recargolar-se, com si d una maledicció es tractés. Va tapar el quadre de nou i em va dir’  
que obrís els ulls. 

 Amb quin quadre et sents més identificat?   interrogà.–

 Amb el primer, - vaig dir, convençut de la meva resposta i de mi mateix- els 
traços són més distants, però més normals  vaig acabar dient, sorprès per–  
la meva estúpida resposta. Què eren traços normals ? Tot i així, estava“ ”  
convençut que el meu quadre era el primer. 

Aquesta  vegada  no  va  riure  amb  l elecció,  ni  tan  sols  va  dedicar  un  tremolós’  
somriure. Sense miraments i ben a prop de la meva desconcertada mirada, va destapar el 
quadre número 1. A continuació em succeïren una sèrie de punxades a l esòfag, i una’  
serp em va començar a menjar els intestins. L obra era ’ Saturn devorant un fill, de Goya, el 
quadre preferit de ma mare, en tenia una còpia a l habitació de Barcelona. Era un quadre’  
fosc, com es pot endevinar pel títol, lúgubre, i l escena retratada, del tot terrorífica. Quin’  
geni es dedicava a pintar aquelles barbaritats?

 Veig que les meves paraules no han causat cap efecte en tu  digué, tot–  
seriós-. Com he dit, les casualitats no juguen cap paper en aquest planeta, 
i tu has triat la pinzellada més trista.

L altre quadre, el dels traços retorçats i fent giragonses, era  ’ La nit estrellada, del 
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mestre Vincent Van Gogh, un quadre alegre de tons blaus-marí i grocs lluminosos.

 Quina altra manera de demostrar-te i  fer-te entendre  prosseguí  que– –  
cadascú tria la seva felicitat? Cada pintor, en enfrontar-se a una tela, té 
centenars, milers d estils per pintar. Tot i així, cada artista només té un únic’  
estil pictòric, que el fa esplendorosament especial. El traç de cada geni de 
l art  és  identificable,  perquè  no  en  té  cap  més,  ja  que  en  les  seves’  
pinzellades s hi reflecteix tota la seva vida. Llegint els traços de cada artista’  
pots arribar a fer-ne la biografia. I, el millor de tot és que, tan si els traços 
són tristos com si són alegres, els ha triat l artista. Tu has de fer el mateix’  
amb la teva vida i reflectir la teva felicitat o la teva blanor emocional. Tu 
tries. 

 He tingut pèrdues humanes molt grans  vaig dir amb resignació. –

 Mira - va tornar a començar, sense donar-se per vençut i disposat a tornar 
a donar-me lliçons d aprenentatge -, jo no sé què et passa ni qui ets, però’  
està  clar  que necessites  companyia  i  una  remodelació  de  l autoestima.’  
Sigui pel motiu que sigui, acabes d irrompre de ple en la meva vida i no és’  
una coincidència. Perquè les…

 Perquè les casualitats no tenen lloc en aquest món - vaig interrompre, tot 
completant la frase i posant un toc de bon humor a la conversació.

Vam intercanviar somriures de complaença.

 És molt important no vendre la teva felicitat a ningú  va continuar -. Ningú,–  
per molt important i estimada que fos aquesta persona per a tu, no és digna 
de  una  milionèsima  part  de  la  teva  felicitat,  ningú.  Un  Senyor  amb 
majúscules és aquella persona que demostra tenir principis i, el despropòsit 
més gran que pot tenir algú, és perdre aquest principi que t acabo de dir:’  
La felicitat no té preu i l únic que es mereix una persona que vol prendre-“ ’
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te-la és un menyspreu absolut, mai el teu benestar .”
 M està ajudant molt vostè, de debò  vaig dir, agraït, per posar una mica de’ –  

la meva part en la conversació.

Va continuar amb el seu monòleg que tant feia pensar.

 Ni les  persones mortes  tenen dret  a  la  teva  felicitat,  perquè,  de  fet,  la 
felicitat no és res més que una part vital de la teva salut.

Havia  acabat  i  esperava  una  resposta.  Aquell  bon  home,  que  m havia  començat’  
espantant, havia acabat en deu llargs minutets amb el meu patiment intern i amb la meva 
desil·lusió depressiva que em proporcionava la situació. Ho havia fet sense conèixer el 
kit  de la qüestió, d un àgil i subtil cop d art. Tan subtil, que havia aconseguit espantar“ ” ’ ’  

tots els pensaments destructius i suïcides que m havien ballat pel cap. Gràcies senyor,’ “  
moltes gràcies  vaig pensar per a mi mateix. Ho hauria d haver dit en veu alta.” ’

 S està fent tard  va dir feliç, en notar el meu canvi d humor.’ – ’

 Ara em sento molt millor, gràcies  Per cert, no em dirà que classifica tots…  
els quadres només tocant el lateral de cadascun?

 Oh,  i  tant!  Els  classifico  per  pintors,  per  escoles,  per  èpoques,  per 
paisatges, retrats o natures mortes,... Jo tot solet!  va finalitzar, content–  
com un nen amb sabates noves.

 Abans de marxar, em dirà el seu nom?  vaig preguntar.–

 Què importa això, ara?  va respondre, tot esquivant la resposta  Torna– –  
quan vulguis. Ah!, i si la porta està tancada, pica tres vegades.

 Gràcies un altre cop.

Tenia ja un peu a fora de la sala.
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 A reveure, Marc!  s acomiadà per sorpresa meva.– ’

No  es  pot  dir  que  l estupefacció  no  m hagués  dominat,  estava  totalment’ ’  
impressionat de la capacitat d endevinació extragalàctica d aquell personatge. Em’ ’  
va deixar més que bocabadat: corprès.

 El nom és a la teva polsera  va dir amb tranquil·litat, abans que preguntés–  
res, tot esbossant un ampli somriure.

Els dos vam riure de valent.

 És vostè la millor persona que he conegut mai  vaig dir quan vaig parar de–  
riure.

 I  tu ets molt  més intel·ligent del  que et penses  va dir  ell  -.  Qualsevol–  
entrebanc a la vida et resultarà només, com un petit obstacle més al qual 
esquivar, si fas cas de les meves ensenyances.

 Descuidi - vaig dir, somrient, tot sortint per la porta i aixecant un braç en 
senyal de comiat.

El pare ja havia arribat a casa quan hi vaig entrar jo i , tot i que es va enfadar una 
mica, em vaig alegrar molt en veure l. Les coses bones que es tenen a prop s han de’ ’  
valorar, estimar i cuidar.

Moltes vides s acaben sense un sentit i, sabeu? Crec que aquell dia vaig trobar el’  
sentit a la meva.

D un cec ’

Sergi García. 3r. ESO
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         HISTÒRIA D UN BITLLET DE 5 EUROS’

Hola, bon dia. Tothom diu que sóc un bitllet normal i corrent, però els que ho diuen 
és perquè no han sentit la meva veritable història. Vaig néixer com tots els meus germans 
al Banc Central Espanyol , i després acompanyat dels meus germans vaig anar a parar“ ”  
a la seu de Caixa Catalunya . Un dia van entrar uns encaputxats que es volien endur els“ ”  
meus germans, però a  la fi només em van agafar a mi. La policia els va enxampar, però jo 
vaig quedar a la butxaca de l encaputxat. Allà a la presó no sabia què fer, si quedar-me a’  
la butxaca o marxar a buscar una altra persona més amable que m acollís. Vaig decidir’  
quedar-me a la butxaca i quan anaven a matar l encaputxat vaig caure de la butxaca i em’  
va agafar un policia que anava amb pistola. Vaig estar tot el dia a la seva cartera, arrugat i 
premut, i a la nit quan el senyor va arribar a casa em van donar a la filla petita. La nena no 
sabia què comprar-se amb mi i em va deixar a la guardiola, amb altres bitllets. Finalment 
la nena va decidir com gastar-me. Es va comprar una bossa sencera de llaminadures, i 
em vaig quedar allà amb altres bitllets xerrant tota la nit. Al dia següent una senyora gran 
em va agafar i em va portar al zoo de Barcelona. Jo no volia estar al zoo i uns estrangers, 
dels quals no entenia ni un borrall allò que deien, em van agafar i vaig aparèixer a la gran 
obra mestra d Antoni Gaudí: la Sagrada Família. Allò sí que era gran i bonic, bonic no, era’  
preciós. Vaig anar passant de mà en mà i vaig recórrer tota Europa fins que vaig tornar al 
meu país: Catalunya, des d on escric la meva meravellosa i aventurera història. Estirat al’  
llit d una caixa registradora d un bar del Barri d Horta esperant que em cridin per tornar a’ ’ ’  
néixer i viure històries magnífiques.

Eurònia
Carla Serra. 3r. ESO

Tardor

Colors, fulles, vent, fred, i uns pocs raigs de sol que sorgeixen entre els grandiosos núvols 
negres que cobreixen Barcelona,  és el  que puc observar  i  sentir,  mentre  passejo  pel 
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passeig de Gràcia, camí de la plaça Catalunya, on les copes dels arbres buides i seques 
deixen anar les ultimes fulles que els queden. El vent arrossega fulles pertot arreu, i alhora 
esvaeix els meus pensaments i m evadeix del món que m envolta. A la plaça veig els’ ’  
nens corrent, ben abrigats i amb els ulls dels avis al seu damunt, vigilant-los. Feliços es 
persegueixen,  sense  cap  ni  una  preocupació  i  un  fantàstic  somriure  a  la  seva  cara. 
Recordo quan era petita i feia el mateix que ells fins que ella va desaparèixer. On són els 
somnis d aquells dies? Ara no són més que uns bells records.’

Totes les finestres i vidres dels aparadors i bars estan entelats i borrosament s observa el’  
moviment de l interior dels establiments. ’

De tornada a casa, agafo un dels pocs camins tranquils que hi queden, a la ciutat, el camí 
de la Fonteta, conegut per poca gent (només per alguns veïns del barri) i batejat així pels 
amics per la font d aigua que hi havia, al parc de la plaça Puig i Alfonso, un dels pulmons’  
verds de la ciutat, per on passejàvem tota la colla de l escola i ella, l Anna. Ja fa 9 anys’ ’  
que va marxar del barri, per anar-se n a una altra país, a causa de la guerra que divideix’  
el nostre poble. El seu pare, novel·lista reconegut, va ser perseguit, i tota la seva família 
no va tenir altre remei que fugir. I és per això que cada vint-i-dos d octubre faig el mateix’  
recorregut que fèiem junts en tornar de les aules, quan passejàvem els amics i jugàvem, 
quan observàvem la ciutat als nostres peus. 
Així recordo la meva infància, sempre al seu costat. Recordo que sempre pujàvem junts 
fins al turó de la Rovira, quan un dels dos necessitava parlar amb l altre sobre alguna’  
preocupacio que teníem, o simplement per parlar junts, excusa que sempre li proposava 
per poder estar amb ella una estona.
Fer  aquest  recorregut  de  nou  em  fa  venir  al  cap  molts  records.  Records  que 
m entristeixen, pensar que mai més serà al meu costat, que no hi haura cap altra  llarga’  
conversa, que no podré tornar a escoltar la seva veu. 
Però d aquests temps ja no queden més que tots els records dels moments que he passat’  
amb ella, i  l error de no poder-me'n acomiadar. Aquest va ser el  pitjor error que m ha’ ’  
passat mai, no vaig tenir el suficient valor d anar a l estació de França per dir-li  l ultim’ ’ ’  
adéu, per estalviar-me les meves llàgrimes d amor davant del seu rostre. Vaig pujar al’  
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nostre turó, per poder contemplar com s allunyava el tren, deixant darrere seu un cua de’  
fum negre, entre els edificis de Barcelona.
Tot s ha acabat. Ella ja ha marxat, ha fugit, ja no hi és, i no queda res més que afrontar la’  
realitat, deixar de somiar i  seguir endavant en aquests temps foscos. Dir adéu i fins a 
sempre.

Dolores Fuertes
Sergi Roger. 4t ESO

Tot el que mai ens vam dir

Recordo tan bé el nostre primer petó... Estirats al meu llit, acostant-nos a poc a poc, per 
instint, però tots dos volíem que fos així. Et tenia ben agafat, érem dos imants, sense por, 
aquella nit ens vam menjar el món sencer, bocí per bocí. Mai no oblidaré la teva cara en 
despertar, no sabies què pensar de mi, i jo no sabia què fer amb tu. 
Va ser màgic, i a poc a poc ens vam enamorar del nostre amor, només existíem tu i jo, i 
diversos decorats de fons, de vegades sentíem el soroll del mar rere nostre, per molta 
ràbia que et fes la gent que et llençava sorra i t intentaven vendre ulleres que segons tu’  
podien desfer les retines, a vegades ens conformàvem amb un sofà, un cigarret i  una 
pel·lícula, quedant-nos adormits o mirant-nos fixament als ulls, també podíem simplement 
estar  pel  carrer,  prop  d una parada  de  metro,  prop  d uns jardins,  però  sobretot,  molt’ ’  
propers l'un de l altre. Depenia del vent, a vegades aquí a vegades allà. T agradava estar’ ’  
amb mi, en aquell moment pensava que em necessitaves, per amor. Vaig lluitar per tu, 
deixant de banda la resta del món, ja m estava bé, mentre tingués els teus ulls, què més’  
donava la resta del món, t enfadaves i em cridaves, però ja m estava bé, si total tenies tot’ ’  
el dret, jo no feia res bé. Trencaves coses i em recordaves la meva inutilitat dia rere dia, 
però, és clar, sort de tu, gràcies a tu jo tenia un servei: satisfer-te.
A poc a poc vaig notar buidor, ja no podia viure només per a tu,  ja no...  necessitava 
aquells que m estimaven, volia altres braços, perquè els teus m apretaven massa fort, em’ ’  
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feies mal, però ja era massa tard, havia promès cuidar-te sempre, era teva, totalment teva.
Alguna  mà  amiga  em  va  arrencar  d aquell  buit  i  em  va  mostrar  l exterior,  l exterior’ ’ ’  
d aquella tela d aranya on m havia embolicat, m havies lligat molt fort, no deixaves que els’ ’ ’ ’  
meus peus caminessin, no podia aixecar els braços per defensar-me dels teus atacs, i 
tenia el cap tancat en una capsa plena dels records de quan tu i jo érem nosaltres, de 
quan no només existies tu. M havies tapat els ulls amb una bena amb què només podia’  
veure t a tu, va ser tot tan a poc a poc. ’

Quan vaig adonar-me del meu aïllament, era massa tard, estava convençuda  que pel 
simple fet d'explicar-te com em sentia ho entendries, i tornaries a ser el del principi, una 
esperança que va durar molt de tems, segles per a mi. No volia, no podia separar-me de 
tu,  et necessitava, no eres tu qui em tenia com a aire, era jo,  jo necessitava tenir-te, 
abraçar-te, necessitava la teva dependència, necessitava els teus t estimo , potser tan“ ’ ”  
buits com els meus ulls.
Jo  tenia  esperança  en  tu,  i  la  gent  de  fora  la  tenia  ficada  en  mi,  pensava  que  em 
deslligaria, que sortiria corrents ara que m'havia adonat de tot,  però no, preferia estar 
lligada a estar sense tu.
Vaig intentar fugir en moments de desesperació, però tornava i jo sola apretava fort la 
bena contra el meu crani, només que em diguessis t estimo.’

Un dia, una veu va cridar-me fort a la orella Prou de tonteries, t estàs morint de gana i de“ ’  
fred; de gana perquè no pots menjar-te el món i ho necessites, i el fred, el que et dóna ell, 
i el que et dónes tu mateixa per deixar que et mogui, per deixar que controli el teu vent i 
per defraudar-nos amb la teva ridícula esperança . Acte seguit em va descordar, em va”  
treure la bena i vaig veure l infinit, era ple d horitzons, ple de portes que podia obrir sense’ ’  
que  ell  em  tanqués.  Estava  segura  del  que  anava  a  fer,  s havia  acabat  tot,  ell,  jo,’  
nosaltres, el nostre món, i la meva vida. Ell era la meva vida, i la vaig perdre de cop, vaig 
perdre part  de mi,  el  meu cor va quedar buit,  tenia por,  molta por a tornar a mirar a 
l horitzó, però ell ja havia marxat del nostre món. Estava perduda. Vaig intentar posar-me’  
la  bena,  però  els  seus ulls  ja  no  hi  eren,  feia  olor  d'ell...  Dormia  amb ella  posada,  i 
m imaginava els seus petons. Despertava cansada, sense gana, sense voler sortit de la’  
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habitació fosca que tant em recordava a ell.

Només cal dir que m han passat molts trens, plens de nous records, de noves vides, plens’  
de llàgrimes, plens d alegries, però tan buits de la teva essència... No em vaig equivocar’  
al dir-te adéu, però tampoc puc lluitar contra el buit etern que em lliga a tu, la meva ment, 
la teva ment, el meu somriure, tu l has guardat sota clau; no el vindré a buscar, no cauré’  
en la trampa que em va encadenar, no tornaré a caminar pel mateix camí, en comptes 
d això en construiré un de nou, més lluent, més radiant, però sobretot més fort. ’

Tinc tanta por a tornar a tancar-me, de tornar-te a trobar, però a l hora em ploren els ulls i’  
es desplacen llàgrimes gelades per les meves galtes només en sentir el teu nom. Vaig 
prometre  donar-t'ho  tot,  però  només  et  vaig  donar  el  que  tenia.  I  ara  la  meva  casa 
s enderroca perquè tu no ets aquí, et busco, t espero, et sento i sento que com tu no hi’ ’  
haurà ningú,  t envio  petons d aigua,  plens  de les  meves llàgrimes,  m abraço a l aire,’ ’ ’ ’  
segueixo  l estela  de  la  teva  olor  que  em  xiuxiueja:  marxem,  vine  amb  mi ,  lenta  i’ “ ”  
dolçament, com al principi, com quan tu i jo érem nosaltres, estirats al sofà, a la platja o 
pel carrer. I quan deies que amb mi volies fer-te gran, i jo em feia cada cop més petita. 
No corris tant, no corris tan, però corre amb mi...
Adéu, bon viatge amor.
  

Andrea
Júlia Menéndez. 4t ESO

ADULTS

La comissió de Jocs Florals considera que, enguany, la quali tat dels treballs 
presentats pels familiars és molt alta. És per això que, a més dels 
guanyadors, s'ha decidit publicar també la resta de redaccions presentades.

Esperem que en gaudiu tant com nosaltres quan les l legiu!
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CALIDOSCOPI
Una dona es deixa treure la roba, lentament, delint-se per poder sentir el contacte dels dits 
sobre la pell,  per poder-se fondre en una abraçada càlida, tan esperada...  Els ulls de tots 
dos es miren i es reconeixen, contents d estar junts. Avui no caldrà que s enyorin i que es’ ’  
desitgin  bona  nit  per  telèfon.  Aquesta  nit  canviaran  les  paraules  per  besades,  les 
preguntes per mirades, les promeses per carícies. A poc a poc, sense fer massa fressa, 
potser patint perquè els fills són a l habitació del costat, encara desperts, i podrien sentir-’

los. Ell l acaricia amb tendresa, suaument, amb delit.  La dona es deixa fer i gaudeix;  sent’  
que és al cel, que aquest moment és perfecte,  un oasi de pau, un  refugi segur lluny de 
les  presses i les decepcions... 
(...)  Una dona menja de pressa i ajuda a recollir els plats bruts per treure les postres. 
La  casa  dels  pares  sempre  fa  una  olor  deliciosa,  relaxant,  acollidora,  que  transmet 
benestar. Els seus fills fan gresca amb els cosins, i està a punt de renyar-los, però s hi’  
repensa (es veuen massa poc....). La seva mare fa d àvia i es preocupa que els nens’  
mengin  prou  i  es  tapin  força.  El  seu  pare  dormisqueja,  acompanyat  per  les  rialles. 
Converses tallades. Bromes i acudits ja coneguts, les històries de sempre repetides cada 
trobada familiar...  Algú que es queixa o es lamenta, altre cop, i algú que critica els que no 
hi són, amb ràbia dissimulada. Són la seva família, i se ls estima. S hi sent a gust  en’ ’  
aquests dinars de celebració, que succeeixen previsiblement, sense grans sorpreses, com 
aquella pel·lícula ja vista molts cops, però sempre entranyable. Avui, per variar, no hi va 
sola amb els nens.  La seva parella l acompanya. La dona s ho mira tot plegat i se sent’ ’  
còmoda. Els seus pares i  el  seu germà no fan comentaris,  però se l  miren de reüll   i’  
l estudien...  ’

(...) Una dona es mira els seus fills des de la cuina, mentre ratlla ceba. La seva filla 
parla per telèfon i es recull els cabells, en un gest estudiat que la fa semblar més gran. Ha 
trucat a una companya per preguntar-li un dubte que té, però allarga la conversa, riu i 
corre a tancar-se a la seva habitació. A la porta hi ha un rètol que demana que truquem 
abans d entrar... El seu fill parla per l ordinador amb companys de classe, i a la vegada’ ’  
amb  el  seu  germanastre  (comenten  el  darrer  joc  de  la  Xbox  que  s han  comprat,’  
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s emocionen  triant el cotxe que faran servir en la propera cursa). Va descalç, tot i que ella’  
li ha repetit unes cinc-centes vegades que es posi mitjons, que si no es refreda...  Recorda 
que no fa gaire se ls mirava a la nit, respirant calmadament, adormits,  i els volia protegir’  
de tota amenaça. Els veia fràgils i li semblava que a casa, al seu llit, ben arraulits i agafats 
al coixí o al ninot de peluix... eren en lloc segur. Ara ja tornen sols de l escola, es queden’  
sols a casa quan ella va a comprar, demanen d anar a casa dels amics, es tanquen a’  
l habitació per estar una estona sols... Els veu feliços, a l escola se n surten.  Ella se sent’ ’ ’  
bé quan els té per casa, celebrant la vida, energia en moviment. Quan són amb el pare ja 
no pateix; ja s ha acostumat a les anades i vingudes i a la sensació de sorpresa quan de’  
sobte s adona que no cal que corri cap a casa, que té temps lliure per a ella i pot fer el’  
que li vingui de gust, amb calma i sense interrupcions.   Quan els nens no hi són es queda 
despullada. Només ella i el temps que s allarga. Ja no hi ha excuses per a no fer, per a no’  
anar, per a no descansar... Depèn només d ella.’

(...) Una dona comparteix la taula amb la seva parella i els fills d ell. És un sopar de’  
cada dia. Però hi ha silenci absolut, no es creuen les mirades. Tensió. Incomoditat. Els 
nois es prenen la sopa a cullerades ràpides, amb el cap cot, sense dir ni una paraula. 
Responen amb monosíl·labs davant de qualsevol intent d iniciar una conversa. La seva’  
parella li pregunta si vol una taronja de postres i s ofereix per portar-les-hi. Els fills d ell’ ’  
s aixequen de taula amb presses, recullen el seu plat i desapareixen. Tornen ràpidament’  
al seu món ple de interrogants, d expectatives, de crítiques i reivindicacions. Reprenen el’  
repic de les tecles i somriuen, lluny de tot, ja relaxats.  Disparen el comandament cap al 
televisor i fugen de casa, convertits en espectadors dels conflictes aliens. Ella observa i 
intenta no dir res; es repeteix que no és ella la causa del conflicte, que no és per causa de 
la seva presència que s ha trencat la màgia.  Es mira la seva parella, al seu costat, i li fa’  
una  carícia.  Després  de  sopar  i  de  fregar  plats,  es  reuneixen  tots  quatre  davant  del 
televisor.  No hi ha lloc per a tots al sofà, massa petit. Ella s asseu en una cadira i llegeix’  
el seu llibre, sense poder concentrar-s hi  gaire. ’

(...) Una dona reparteix els controls als seus alumnes. Se la miren, gens espantats, 
alguns amb posat descaradament burleta. La major part d ells no ha estudiat ni semblen’  
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gaire preocupats per la perspectiva del suspens.  Ella repetidament els recorda que no 
han de parlar, que han de mantenir-se en silenci. Gairebé la meitat dels alumnes ja ho han 
deixat córrer i aniran arrossegant els anys fins que es vegin obligats a enfrontar el buit i 
prendre alguna decisió. D altres van fent, amb alegria alguns, amb patiment els altres.’  
N hi ha un que li cau especialment bé i ha de dissimular el somriure quan parla amb ell, al’  
passadís,  i  l escolta parlar   dels seus projectes, els seus somnis,  les seves pors.  Els’  
adolescents sempre li desperten admiració. Els observa a distància -combatius, intensos, 
buscant un rumb que casi amb les seves passions canviants. Cal deixar-los fer, des de 
lluny, picant-nos els dits i deixant que s equivoquin, intentant no vessar en ells les nostres’  
frustracions i desenganys. És el seu moment i el seu viatge... Una altra alumna s acosta a’  
fer-li  una pregunta i  ella, sense poder-ho evitar, observa amb atenció els seus cabells 
llargs, gruixuts i ondulats. Observa les llémenes, repartides d ací d allà. Apunta a la llista’ ’  
de feines pendents  que ha de parlar amb ella després (la buscarà a l hora del pati). Però’  
després recorda que ha de venir l educador que duu el cas de la Isabel, per parlar amb’  
ella de la possibilitat d ingressar-la en un centre d acollida... Parlarà amb ella en acabar’ ’  
aquesta classe. Al migdia, la dona haurà d assistir al claustre. Potser  tindrà temps d anar’ ’  
a comprar abans de recollir els nens a l escola.’

(...)   Una dona feineja per casa. Avui no hi són els nens. S ha llevat energètica, inspirada’  
per  la  perspectiva  d un  dia  sencer  per  fer  dissabte  i  posar  hi  ordre.  Ha  esmorzat’ –  
assaborint les magdalenes, anticipant la satisfacció per la feina ben feta. Cada cosa al seu 
lloc i un lloc per a cada cosa. Duu els cascs posats  i es belluga al ritme de la salsa. Passa 
el drap per damunt dels mobles i somriu. Escombra amb cura, parant atenció als racons i 
allà on ella sap que s acumula la pols i  la brutícia. Els vidres ben nets,  les persianes’  
aixecades, les finestres obertes. Que entri l aire. Que entri la llum. Encén espelmes d olor’ ’  
i  les col·loca al  seu altar  particular,  pensant en els seus fills,  enviant-los petons en la 
distància. Què deuen estar fent, ara?
Fa una pausa i es prepara el dinar. Verd, cru, saborós. Tipa de tanta pasta, de tantes 
patates de bossa i tanta pizza amb formatge fos. Mentre dina es mira un programa de 
cuina  a la  televisió  i  es  sorprèn  somniant  amb una cuina  immensa i  ben  proveïda,  i 
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s imagina enfornant pa i pastissos farcits d amor i de bones intencions. D una revolada,’ ’ ’  
escriu  un  missatge  en  el  mòbil:  T enyoro  moooolt!  Tinc  ganes  de  veure t.  Petons  a“ ’ ’  
cabassos.  ”
Després surt a la terrassa i estén la bugada de roba blanca. Tota perfumada. Fa una brisa 
agradable i càlida i el blanc de la roba estesa li agrada. Posa cura a combinar bé llargades 
i formes perquè la roba tingui una aparença equilibrada i harmònica. D altres pensarien’  
que no cal, que és un desgast inútil,  però a ella li plau dedicar-s hi i posar-hi els cinc’  
sentits. És relaxant. Unes hores més tard llegeix un llibre. El ressol esmorteït de la tarda 
tenyeix de taronja les llençols.  Escolta el  brogit  del  carrer; els cotxes que passen; les 
cotorres fent xivarri entre les palmeres. Es pren un cafè amb llet calentó (amb les mans en 
reté l escalfor)  i es mira casa seva. Agradable, neta, endreçada, acollidora. La dona deixa’  
anar aire lentament i tanca els ulls. La fa sentir bé, aquesta casa. Admet que té sort de 
tenir una bona fenia, de tenir salut i temps lliure per dedicar-lo a casa seva, a ella. I es 
pregunta com pot tenir tantes ganes d estar-s hi amb calma i en silenci,  i a la vegada’ ’  
aquest  desfici  per  viure  amb la  seva  parella.  Ell  i  ella,  els  fills  d ell,  els  fills  d ella...’ ’  
Funcionaria?
(...) La dona es deixa anar i llegeix les cartes. Les imatges es succeeixen i les amigues 
escolten àvidament, els caps inclinats, el cos tirat endavant, preses de l eufòria i la passió,’  
les ganes de viure, de conèixer, el desig immens de saber i assegurar-se que tot anirà bé. 
Salut, diners i   amor. S han reunit al voltant d una taula. Un àpat que s allarga durant’ ’ ’  
hores.  El  cafè,  el  te,  la  xocolata.  Converses  a  mitja  veu  que els  permeten obrir-se  i 
acompanyar-se. Trobades que costen d organitzar però que sempre deixen bon gust de’  
boca...  Confidències i llàgrimes; bromes i rialles, una mica de tot, i molt de res, però tan 
agradable...
(...) Una dona fa la bossa, per anar a passar el cap de setmana. Els fills d ella són amb’  
el seu pare, ara el seu exmarit (ja fa gairebé deu anys que es van separar). A casa de la 
seva parella es trobarà amb els fills d ell.  Ja fa més de dos anys que els coneix. A la’  
bossa hi posa la roba de recanvi i el llibre que s està llegint. Encara li pesa, això d anar i’ ’  
venir. La dona creu que no s hi acabarà d acostumar mai... Estar-se a casa de la seva’ ’  
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parella no és ben bé com estar a casa, on té un univers de possibilitats infinites, segons li 
vingui de gust a cada moment. A casa d ell té els moviments restringits, hi ha coses que’  
no farà ni dirà; té molt present quin és el seu paper i les seves competències. S hi adapta’  
bé.  Li  agrada  poder  compartir  hores  amb ell,  dormir  junts  i  poder  encetar  converses 
llargues que acaben trencant les parets amb què ens tanquem per anar fent dia a dia... 
Aquests moments en què es despullen l un davant de l altre, sense por, sense reserves i’ ’  
es  toquen  l ànima  són  el  combustible  que  els  permet  seguir  junts.  A  desgrat  de  la’  
distància,  de les incomoditats,  de la renúncia al  somni.  Quan es va separar va fer-se 
promeses i es va omplir el cap de projectes. Però en cap dels escenaris possibles mil 
vegades imaginats va preveure el que després seria la seva realitat: viure tota sola amb 
els seus fills, anar i  venir, anar i venir,  intentar eternament fer encaixar les peces d un’  
trencaclosques  impossible  de  resoldre.  Peces  fràgils,  de  contorns  canviants,   que 
s escapen entre  els  dits.  Una imatge feta  de fragments  inconnexos i  la  sensació  que’  
sempre hi falta algú... 
(...) Una dona es lleva, amb pressa. Es prepara l esmorzar i prepara l esmorzar dels’ ’  
nens.  Tot  a  punt.  La  nit  abans  els  nens  es  van  organitzar  les  motxilles.  Xandalls  i 
samarretes de recanvi. Els llibres per a la biblioteca. La dona obre la nevera i busca les 
restes del sopar d ahir; se les prepara per  emportar-se-les a la feina (avui treballa a la’  
tarda).  Comprova la  bateria  de  l ordinador  i  del  mòbil.  Tot  sota  control.  Es  dutxa,  es’  
vesteix amb roba còmoda, i mentre es pinta la ratlla negra als ulls s atura un moment i’  
mira el seu reflex, des de la distància, amb sorpresa. Qui és realment aquella dona que la 
mira? No sap ben bé si està cansada, o bé calmada, potser expectant... Es pregunta si 
seran els ulls de la mare que observa i segueix amb atenció els moviments dels fills, la 
dona sensual  que fa l amor entre  els  llençols,  la bona filla  que escolta,  la professora’  
pacient que conté els alumnes i busca estratègies per despertar la curiositat i la il·lusió, la 
dona romàntica i somniadora que imagina cuines i cases mentre remena el sofregit, la 
dona  sàvia  i  serena  que  escolta  l ofici  de  viure  mentre  planxa....  Potser  no  és  cap’  
d aquestes en el fons, o potser una mica de cadascuna,  les conté totes elles, tancades’  
en petites capsetes i les deixa sortir i treure el cap quan la situació ho demana... 
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Aquells  ulls  foscos  li  tornen  la  mirada,  i  finalment,  li  dediquen  un  somriure.  La  dona 
comença el dia. 

Fractal
(Mireia Cebrian, mare de Martí i Berta Altimira Cebrian - 5è i 6è Epri)

Un viatge revelador

Era  un  matí  com  qualsevol  altre.  La  Rosa,  mig  adormida  encara,  es  va  aixecar,  va 
encendre la cafetera, i, després de posar-se al cap una cinta estampada que li recollia els 
cabells, es va rentar la cara. Mentre s assecava, el seu rostre reflectit al mirall l'observava’  
dissimuladament-  Va ser en el moment que les dues mirades es van trobar, quan la Rosa 
va sentir una esgarrifança; alguna cosa sense previ avís s havia esmunyit com un lladre’  
dins del seu cos. Potser era aquell grapat d anys acumulats a base de bufar espelmes’  
que, de sobte, aquell matí li havia caigut a sobre.
Tot va començar la nit anterior, a l autobús, quan tornava de la feina,  i una veu amable va’  
dir: - Vol seure?
La Rosa va buscar ràpidament amb la mirada algú que s ajustés a la descripció dels’  
destinataris dels seients reservats, però en aquell vehicle articulat,  a part d ella mateixa i’  
tres o quatre nois de no més de 15 anys, ningú més no quedava dret. 

-  M ho  està  dient  a  mi?  -  va  pensar.  Mentre  reflexionava,  va  tornar  a  escoltar’  
aquella veu.

- Senyora, segui si us plau... 
Discretament,  la  Rosa,  amb un  posat  d ignorant  sorpresa,  preguntava  mímicament  si’  
l oferiment era per a ella. La resposta no es va fer esperar: un dels passatgers, dret al’  
passadís, amb un gest afirmatiu, li assenyalava amb la mà el seient buit.

- No, gràcies, no cal - va respondre amb un somriure educadament agraït.
El cavaller va tornar a insistir:

  Segui, dona, que fa cara de cansada.–
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Cansada?...  Però què li  agafa, ara?...  Si avui em sento millor que mai! Si m arriba a“ ’  
veure ahir,  que no podia  amb la  meva ànima,  aquest  home em porta  d urgències... ,’ ”  
pensava, tota indignada.
No acceptar aquell oferiment va provocar tota una reacció en cadena d actes altruistes i’  
anònims entre els ocupants d aquell autobús. ’

Quin rebombori! En tot el vehicle només se sentia: Segui, home, segui , No, si us plau,“ ” “  
segui  vostè, aquí hi cabem tres... .”
Els viatgers que pujaven a les següents parades del recorregut, quasi sense adonar-se, 
s afegien motivats a la festa solidaria.  La gent es va anar animant, i aquell trajecte rutinari’  
del  74 es va convertir  en una taula col·loqui  de reivindicació del  respecte i  els valors 
perduts.  Si  arriba a durar una mica més, s'haurien forjat  grans amistats,  aquella nit,  i 
possiblement  els  estatuts  d alguna  associació.  Finalment  la  Rosa,  ferma  en  la  seva’  
decisió de no seure, va haver de baixar dues parades abans perquè la pressió exercida 
pel col·lectiu d usuaris del transport públic urbà era insostenible. El resultat: arribar a casa’  
extenuada de tant caminar. 
En obrir la porta, la Carla, la seva filla, li va dir:

-  Bona nit  mare,  fas cara de cansada,  per què no seus una estona? Ja farem 
nosaltres el sopar.

- Ja hi som, tornem-hi!
Aquella nit, la Rosa va anar a dormir ben aviat. L endemà, al matí, dreta davant del mirall’  
amb les mans recolzades sobre la pica, no es reconeixia: aquell rostre no li semblava el 
d una  dona  que  entreveu  un  repte  en  una  pedreta  que  troba  al  mig  del  camí,  un’  
desafiament que fa que oblidi per un moment tot el que té al cap per donar el cop de peu 
perfecte que estableixi un nou rècord o un llançament  a l infinit (de vegades però, l infinit’ ’  
resulta que es ben a prop, sota un cotxe o al forat de l arbre més proper, la distància’  
sempre ha estat  irrellevant).  Tampoc feia cara de saber fer bombolles amb un xiclet, i en 
sabia, va costar d'aprendre, però la Rosa amb la seva naturalitat innata feia senzilles les 
coses complicades. Recordaria com baixar les escales de dues en dues?, li faria res seure 
al terra amb els pantalons de vestir?, menjaria polos de gel?, sí, d aquells que tenyeixen’  
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la llengua i fan que t emportis un ensurt del mil  en veure-la amb aquell aspecte tan poc’ “ ”  
saludable. No, no.... aquella era la cara d una persona assenyada, una dona amb una filla’  
prou gran per fer el sopar i amb dos fills que necessiten la talla XXL de matalàs per tal que 
no els surtin els peus per sota el cobrellit. I en veu baixeta, la Rosa, adreçant-se  al seu 
reflex preguntava: I com i quan ha passat tot això? .“ ”

L ànima que compartia aquell  rostre’  vivia amb una total ignorància del que passava a 
l exterior, continuava amb ganes d anar de festa, d assecar-se els cabells al  vent com’ ’ ’  
havia fet sempre (tot i que això representés permetre a la massa capil·lar expressar la 
seva voluntat pròpia que generalment no coincidia amb la idea d anar ben pentinada), li’  
agradava menjar pizza, beure Coca-Cola, anar a dormir ben tard (val a dir que les millors 
idees de la Rosa sempre sorgien a hores intempestives)...

- Però, què estic dient? - va remugar entre dents -, si no dormo 8 hores, l endemà a’  
la feina no sóc persona... Si ja ho deia la meva àvia: Nena, a la taula i al llit el primer“  
crit .  Ho estic fent!  Ja penso com la meva àvia, m he convertit  en la meva àvia!  Tinc” ’  
l ànima plena de cabells blancs! Això es podrà tenyir, suposo... ’

A les set del matí, que era l hora de marxar a feina, una no està per tenyir-se res. Aquell’  
dimarts del mes de març feia un fred que garratibava els ossos. Embolcallada en una 
bufanda i amb un abric llarg fins els peus, la Rosa va sortir de casa, el vent i la pluja 
apallissaven tot aquell que gossés sortir al carrer a aquella hora inhumana. 

- És ben veritat: Març, marçot, mata la vella i la jove si pot ... Ho dius per la vella,“ ”  
no? - una veu al seu interior li preguntava amb to de sorna. La Rosa tenia l enemic dins de’  
casa, avançant implacable cap a la destrucció d una moral de dubtosa fortalesa. ’

Va passar el dia sense tornar-hi a pensar, però en arribar la nit, quan tot estava en silenci, 
quan ja  tothom dormia a la  casa,  aquella sensació va aparèixer de nou.  Desvetllada, 
passejava per la casa d una punta a l altra sense saber què fer. De sobte va sentir la’ ’  
imperiosa necessitat d entrar a l habitació dels seus fills per veure com dormien, com ho’ ’  
feia quan eren petits.
L habitació del gran, tot un desgavell... Ell, adormit amb la tele  encesa, al seu voltant,’ “ ”  
tot l indispensable per passar la nit: aigua, galetes, el portàtil, el comandament, el mòbil...’  
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Mentre la Rosa el mirava, pensava en quan era menut, un nen alegre amb ganes de fer-
ho tot i d apuntar-se a tot, música, esport, hobbies, amics... i amb un únic problema: el’  
temps. A l escola, petita i familiar en aquells anys, li van ensenyar que cal renunciar a’  
alguna cosa per poder gaudir de les altres. Que gran s ha fet , pensava la Rosa mentre“ ’ ”  
estirava el llençol per tapar una cama que sobressortia per un cantó del llit.
L habitació de la nena, una magnífica replica dels emprovadors de Zara. En un raconet’  
del  llit,  uns  cabells  arrissats  sobressortint  entre  les  mantes  eren  els  únics  indicis  de 
presència humana que recordaven a la Rosa que la seva filla encara dormia com quan era 
petitona. Que lluny quedava també l època d escola, un temps d esforç que va ensenyar,’ ’ ’  
a la que avui és ja tota una dona, una important lliçó sobre la perseverança, la tenacitat i 
la seva íntima relació amb l èxit de tots els seus propòsits.’

L habitació del petit , un reducte on hi convivien esport, tecnologia, originalitats i aficions.’ “ ”  
Un tio gran, aquest petit , amb grans i bones idees i amb petits detalls que eren d agrair,“ ” ’  

va recordar la Rosa mentre mirava aquell  recent estrenat adolescent que venia sense 
manual d instruccions.’

Recolzada a l exterior d aquella darrera porta, tancada per preservar la independència,’ ’  
l autodeterminació i l autonomia dels seus fills’ ’ , va fer seus els sentiments del poeta  i en el 
seu interior va sentir un desballestament d'aspiracions contrariades que s'alçà, portant“  
l'estendard  de  la  rebel·lió  fins  al  llit,  perquè  tot  revolucionari  també  necessita  un…” “  
descans , es va dir.”

Aquell matí de dimecres, la Rosa, mig adormida encara, es va aixecar, va encendre la 
cafetera i, després de posar-se al cap una cinta estampada que li recollia els cabells, es 
va rentar la cara. Mentre s assecava, mirava de reüll el seu rostre reflectit al mirall, que’  
amb una descarada complicitat li feia l ullet. La Rosa va riure, a gust com feia temps que’  
no reia,  relaxada, i  la seva rialla es va estendre per la casa com un buf d aire fresc.’  
Decidida, va obrir les finestres per deixar entrar aquella albada que empentava a cops de 
colors les restes d ombres i núvols del dia anterior.  ’

Quasi sense saber com, alguna cosa despuntava també dins l ànima de la Rosa, uns’  
nous sentiments vers ella mateixa que no per nous eren desconeguts, una vella amiga es 
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retrobava, disposada a llançar a l infinit totes les pedretes que trobés pel camí, per trobar’  
l equilibri entre el que toca i el que demana l esperit.’ ’

Aquell matí, de camí cap a la feina amb els cabells humits, assecant-se al vent, només les 
paraules del poeta podien descriure perfectament els seus sentiments... 
Cadascú alça els ulls per si retroba,“

La gran blavor del cel, tan oblidada,
Beneita sies, tempestat passada,
Perquè fas alçar els ulls a la llum nova!”

Bon dia , deia una veueta des de dins, sóc la Rosa .“ ” “ ”

La passatgera del 74
Carolina Crespi (mere d'Arnau Garcia Crespi, 4t ESO)

CARTA A UNS PARES

Estimats pares:
Us escric, com deia el místic, en la nit fosca de l ànima ...“ ’ ”

El pare és mort, va morir fa dos mesos d un càncer de pulmó, fumava molt i ja tenia 82’  
anys.  La mare el  va precedir  fa  cinc anys.  Van ser  uns bon pares,  m estimaven,  em’  
cuidaven quan estava malalt i sempre em van fer un regal bonic i un pastís per al meu 
aniversari. Em van portar a bones escoles i em van proporcionar una bona educació.
Ara estic feliçment casat i tinc dos fills petits que estimo amb bogeria. Gràcies a l educació’  
que van costejar els meus pares tinc una bona feina i una posició acomodada. Sóc un 
home afortunat, però em sento immensament trist. Una angoixa punyent m envaeix des’  
de fa unes setmanes, i no és la mort del pare, la causant d aquest estat; m ha entristit, és’ ’  
cert, però estava preparat per afrontar-la. 
Uns dies abans de morir a l hospital, el pare em va dir que jo havia de saber la veritat’ “ ” 
sobre el meu origen. Parlava amb un fil de veu. Els seus ulls apagats em miraven amb 
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una pena i  culpabilitat  que mai  no  havia  vist.  Vaig  esperar.  Em va  confessar  que no 
importava si  a les meves venes hi  havia  la sang d uns altres pares,  que ells  sempre’  
m havien estimat com a fill propi, fins i tot des d abans de néixer, perquè havia estat un fill’ ’  
molt desitjat.
Trasbalsat,  li  vaig  preguntar  qui  eren,  doncs,  els  meus  pares,  els  de  debò.  I  em va 
contestar, amb una pena infinita que mai no ho havia volgut saber. Que creien que la 
veritat,  per lletja o indesitjable que fos,  podia disfressar-se amb un embolcall,  com un 
caramel. Ells ja eren grans i havien perdut tota esperança d un fill propi quan una amistat’  
influent els va posar en contacte amb la germana . Com a bons cristians, van poder ser“ ”  
premiats, previ pagament d una important suma destinada a obres de caritat del convent,’  
amb un nadó rosset i sa, un autèntic angelet abandonat en néixer per una mare jove i 
esgarriada.
I el pare va morir. Sense desvetllar-me cap altra dada, em va deixar atrapat en una xarxa 
de preguntes i neguits. 
Els primer dies gairebé no dormia ni menjava, i ni tan sols podia atendre adequadament 
les  meves  obligacions.  Vivia  amb  l obsessió  de  saber  qui  éreu  vosaltres,  pares’  
desconeguts, i sobretot, vivia amb el constant martelleig de mil perquès. Per què em vau 
lliurar a uns altres? Per què la crida de la sang havia passat de llarg de l habitació d una’ ’  
dona  jove  i  sana?  Potser  se  sentia  abandonada  pel  seu  home?  Potser  tenia  por 
d enfrontar-se a una societat hipòcrita? Potser jo era una vergonya, una taca que s havia’ ’  
d esborrar al més aviat possible? Us he arribat a odiar i a maleir, pares, perquè em sentia’  
abandonat i miserable.
Fa uns dies, casualment, he llegit a les notícies que hi havia una investigació sobre una 
xarxa de compravenda de nens, i el nom del convent on jo vaig veure la llum estava a 
primera plana. Horroritzat, he preguntat i he investigat, i he passat d odiar-vos a compadir-’

vos. 
El vostre dolor quan em van prendre de l habitació de la mare és el meu dolor. De ben’  
segur no teníeu ni la formació ni els mitjans per lluitar contra aquella injustícia. Imagino la 
vostra desesperació i impotència en veure passar els meus aniversaris. Vau tenir altres 
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fills que omplissin, tan sols una mica, el buit de la meva absència? Tinc altres germans? 
Enyoro les tardes que mai no hem passat junts i les carícies que mai no he rebut. Enyoro 
els matins de diumenge en què no he pogut despertar-me al  vostre llit  i  les nits amb 
febrades en què no heu pogut consolar-me. 
El cas és ara en mans de la justícia.  No dubteu ni  un sol  moment que lluitaré fins a 
descobrir la veritat i trobar-vos. 
Rebeu tot el meu amor i consideració,

El vostre fill

Mª Luz Sebastià (mare de Judit Díez  3r ESO)–

  EL TEMPS I ELS PERFUMS 
 Aniré a buscar l`Agustín. Com cada tarda que no anem a la platja. 

Els llargs estius al poble són plens de rutines i repeticions , i jo no les qüestiono;  em deixo 
portar, amb la confiança que donen unes vacances  que semblen il·limitades.  
   Encara amb el gust del mateix dinar de sempre, surto al carrer , desafiant el sol 
que esclafa i endureix els carrers de sorra. Sempre el sol, del qual aquí tothom es defensa 
amb migdiades. I sempre la migdiada, un parèntesi , dues hores de  nit a  ple dia dins les 
cases del poble. Persianes abaixades, suor, i  les mosques xuclant el sucre dels gots de 
cafè.
  Creuo el barri i les parets blanques em fereixen els ulls, i les flors de gessamí  dels 
patis reserven els seus perfums per als passejants  nocturns.
  La porta de l`Agustín és oberta i entro, com sempre, sense permís. Un locutor de 
ràdio malbarata  la seva veu mentre  uns roncs sorgeixen de la foscor.
 _ ¿Sale el  Agustín?
 _ No, está durmiendo. Luego  después de escribir.…

  No puc veure la seva mare quan  em respon. Només m`observa un Crist que 
somriu, des del seu calendari, on s`anuncien pinsos per a porcs. Bec  aigua i surto de la 
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penombra mentre acostumo els ulls a l exterior.  Penso que tornaré a casa a buscar el’  
llibre de Julio Verne, un fidel company mentre els amics dormen. Sé que no aconseguiré 
acabar-lo aquest estiu. Els tebeos dels meus cosins són una competència massa ferotge.

Pujaré al pujol del davant de casa a llegir. Al cim, l`aire evitarà que les mosques, els 
únics éssers actius a aquestes hores, m`explorin per conquerir-me, o em facin fugir 
malhumorat.
                                                                             .
      He llegit, mig somnolent, sota un pi esquifit , que projecta  unes poques rodonetes 
d`ombra. I, esmicolant una pedra sorrenca, he  perseguit  una formiga que m`ha distret 
mentre descansava els ulls de les pàgines brillants del llibre. Tancant el llibre, la sorreta 
mineral, vermella, hi viatjarà a dins, a Barcelona.
  La formiga ha mort, i jo m`he aixecat a caminar per l`obaga. He trepitjat camps prohibits 
de farigola i romaní, i el seu perfum intens, en respirar fort, m`ha picat al coll. Una olor 
forta, que s`enfila fins al llindar del mal de cap. 

A mitja muntanya, davant del poble, m`aturo. No sé si baixar a buscar algun amic 
mig adormit. No ho faré. Ja ens veurem a la nit , que serà llarga. Les nits aquí sempre són 
llargues, amb cadires al carrer i fanals que reparteixen rodones grans de llum, projectades 
a terra, que abraçaran converses banals i també secrets. Fusos de llum tallats amb 
velocitat i desordre pels ratpenats. La llum justa per percebre amb il·lusió una furtiva 
mirada de la filla dels veïns, mentre mires de ser diferent dels altres nois. Mentre, 
equivocadament,  vols semblar més distingit. I, equivocadament, creus que ser de ciutat 
et distingeix.

Ja baixaré al vespre quan el sol també baixi i les cases blanques esdevinguin roses 
i blaves. Soparé qualsevol cosa i em trobaré amb ells. I serà  el mateix llangardaix estàtic 
a la paret i el so dels mateixos grills que ens diran que farem el mateix de cada nit, però 
no ens n'adonarem.

Ara voltaré per la muntanya, desenterrant petits tresors que vaig amagar altres 
estius. Potser siguin petits actes de fidelitat amb mi mateix. Descobriré que l`estel que 
vaig desmuntar i amagar l`any passat, s`ha podrit, a causa de l`única pluja que hi ha hagut 

86



Escola Guinardó
Jocs Florals 2011

des de llavors. Una pluja en mesos, per fer-ho tot. Quatre gotes per reverdir els camps, 
tres gotes per fer pujar una concentrada olor de terra humida - el temps just per retenir i 
arxivar-lo per sempre en la meva memòria-, o cinc gotes per fer pujar un fong en una nit 
enmig d un tronc podrit per l última pluja.’ ’

Continuo caminant amb les mans a la butxaca per terreny conegut. Trobo el forat 
on vaig guardar el pot de iogurt amb les papallones. Un plàstic i una goma per tancar-les a 
dins, i la promesa oblidada de rescatar-les l endemà. Trobo només uns brins d ala que les’ ’  
formigues van deixar perquè jo ho veiés i em fes preguntes.  Petites crueltats? Innocents 
jocs? Llangardaixos en pots de melmelada, formigues torrades amb una lupa... 
   No em faig  preguntes. Només observo , jugo,  bado. Deixo passar el temps, però el 
temps, savi, es queda al meu costat. Són dies de descoberta, d`aprendre sense adonar-
me'n,  d'educar-me amb eines senzilles. Amb cordill, tires de cautxú i una branca, un 
tirador. Amb canyes fines, cordill i plàstic, un estel.  
   Són dies d`estiu, dies que llisquen, mandrosos, segurs que esdevindran inoblidables 
per a un nen amb una navalla a la butxaca. 

    Alfanhuí
Rafael Gras Sánchez (pare de Laura i Irene Gras (4t ESO i1r ESO)

El  venedor de sabates

La noia  es va aturar davant  de l’aparador.  Va fer  una ullada ràpida,  gairebé furtiva,  i 
continuà el seu camí, amb pas decidit. 
Sobtadament,  uns segons més tard va fer mitja volta i tornà a mirar-se les sabates amb 
atenció, mig tancant els seus ulls intensament negres. Uns ulls que miraven i acaronaven 
les sabates de ball mentre es mossegava el llavi inferior, amb aire distret. Finalment es va 
decidir i la noia va entrar a la botiga, amb la cabellera llarga i espessa, ondulada, tota 
deixada anar; escampant aromes sensuals, amb un toc de canyella. De cop tot es va 
tenyir d un taronja encès, ardent com el foc.’
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Des  del  darrera  del  taulell,  el  venedor  l observava  amb  fascinació.  Va  avançar  amb’  
lentitud i li va dir:
-Bon dia. Què desitges?
-Necessito un parell de sabates de ball, però no em conformaré amb qualsevol cosa. Han 
de ser especials, diferents, un disseny únic. 
-T escolto. Com descriuries la sabata perfecta?’

-Doncs... per a mi ha de ser, primer de tot, molt suau, còmoda, que s adapti com un guant,’  
que no sàpiga si les duc posades o si ballo descalça... Entens el que vull dir, oi? També 
vull que siguin unes sabates elegants, discretes però amb personalitat. 
El venedor, lentament, va mirar avall, als seus peuets, diminuts i fràgils. Uns peus que 
bellugaven  els  dits,  nerviosament;  uns  peus  que  lluïen  unes  ungles  ben  arreglades  i 
decorades amb vint flors en miniatura hàbilment pintades... vint flors diferents, una per 
cada dit... Mai havia vist unes ungles tant distingides, amb aquell toc personalitzat  (discret 
i sublim).
No es va poder estar d exclamar, admirat: -Qui t ho ha fet, això? És magnífic! Elegant.’ ’  
Original.  O t ho has pintat tu?’

La noia va envermellir sobtadament, però no va contestar. Després d uns minuts que al’  
venedor se li van fer eterns, la noia va afegir: 
-A l aparador he vist deu sabates... totes elles iguals, d un color indefinit, estrany, amb una’ ’  
brillantor metàl·lica, desconcertant... Les trobo boniques... però m ha sobtat perquè totes’  
són del mateix model. No en teniu cap altre, amb els dits descoberts?
-Em permeto  demanar-te  que  no  les  jutgis  d'entrada.  Que  no  t'empresonin  les  teves 
expectatives. Vés més enllà de l aparença i atreveix-te a emprovar-te-les... No portaràs’  
mai més cap altra sabata... Et sentiràs transportada, lleugera, etèria, vital, energètica... les 
cabòries i les angoixes et fugiran del cap com per art d encantament, i et deixaràs portar’  
per la música, sense esforç, sense fatiga, hores i  hores...  Són les deu úniques mides 
possibles, de la sabata de ball per excel·lència. No deixaria que en compressis cap altre... 
Aquests  vint  tresors  florits  no  admeten  cap  altre  embolcall.  Els  teus  dits  delicats  es 
mereixen la millor sabata, indiscutiblement...
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El venedor tenia la gola seca i la veu tremolosa. Els ulls lluents, la boca entreoberta, la 
respiració agitada.
La noia es malfiava... Tossuda, anava fent que no amb el cap, i feia passes dissimulades 
cap enrere, cap a la porta. 
El venedor es va interposar entre ella i la sortida, i amb un moviment ràpid va alçar una de 
les sabates, la primera de la filera, la més menuda. I es va agenollar teatralment als seus 
peus. 
-Si us plau, emprova-te-la. Necessito saber si és o no és la teva mida... Fes-me aquest 
favor...
Sense dir cap paraula, la noia va assentir lentament i es deixà fer. Va tancar els ulls quan 
va notar la pressió a les espatlles. Es va deixar caure a la cadira que el venedor hàbilment 
li havia acostat sense fer soroll. Va sentir els dits d ell que li deslligaven la sandàlia del peu’  
esquerre, i va notar unes pessigolles juganeres que li pujaven cama amunt, unes carícies 
excitants, agradables... 
Ella va obrir els ulls. La sabata era infinitament més còmoda i adaptable del que havia 
imaginat. Acollidora i maternal. Amb colors canviants i iridiscents. Realment única.
La noia se n va enamorar immediatament.’

De  sobte,  com  posseïda  per  una  urgència  incontenible,  cridà:  -Les  vull!!  M emporto’  
aquestes sabates! Han de ser meves!
El venedor es posà dret, avergonyit, mirant al terra, i es va desfer en excuses gairebé 
inaudibles... 
-Jo...És que... veuràs... No estava encara preparat per aquest moment... És massa aviat, 
encara... Has d entendre que fer una sabata com aquesta porta mesos... Què dic! Anys!’  
Estan fetes a consciència, cuidant tots els detalls, com si m hi anés la vida!’

Ella el va prendre de la mà, per calmar-lo. 
-Què passa? Quin és el problema? No t acabo d entendre...’ ’

El venedor, amb penes i treballs, va aconseguir de parlar: -Et demano perdó però t haig de’  
confessar que totes aquestes sabates de l aparador...  són totes del mateix peu...  I  de’  
mides diferents... No tenen la parella... I de debò que són les úniques que tinc....
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Ella va obrir uns ulls com unes taronges. Va trigar uns minuts a copsar l abast d aquella’ ’  
revelació, i finalment va perdre els nervis:
-M estàs dient que només tens deu sabates en tota la botiga? I que cap d elles té parella?’ ’

El venedor va fer que sí amb el cap, sense poder afegir ni una paraula...
Ella va exclamar,  amb ira: - Això és intolerable! M estàs dient que no podré posar-me les’  
dues  sabates?  Que   per  culpa  de  la  teva  ineptitud  ara  em quedarà  el  peu  dret  nu, 
desvalgut, desprotegit...  privat de  poder gaudir d aquesta suavitat reconfortant... afamat,’  
gelós per sempre més? 
I  en  veure  que  ell  no  reaccionava,  que  senzillament  abaixava  el  cap  i  es  rendia  a 
l evidència, la noia  es va atrevir a afegir: ’

-Que no saps que no hi ha esquerra sense dreta, nit sense dia, llum sense foscor? Que 
potser  no  has pensat  mai  que les  teves deu sabates  necessiten  una parella  que les 
complementi, que dues meitats fan un tot harmoniós i equilibrat? Com has pogut fer una 
cosa així! Et detesto!
El venedor, amb llàgrimes als ulls, va confessar, finalment. 
-Em sap greu, i ara que he vist els teus peus, lamento profundament no haver-me atrevit 
mai a completar la parella de la sabata.  Ha estat per por de no poder estar a l alçada, per’  
por de no encertar la mesura...pensava que no en  seria capaç... Sempre havia pensat, 
fins avui, que la perfecció no existia i que la meva obra no tenia sentit... Ara sé que estava 
equivocat.
La noia, amb un gest infinitament cansat, trist,  es va treure la sabata i  la va tornar al 
venedor. Es va treure també la sandàlia del peu dret. I caminant, descalça, va sortir al 
carrer. 
El venedor la va seguir amb els ulls, la va veure allunyar-se. Li va semblar que  a cada 
passa que feia, les flors de les seves ungles anaven  perdent els pètals.
I la noia es va perdre carrer enllà, deixant un rastre de colors suaus, com de vellut.

Espardenya
(Mireia Cebrian, mare de Martí i Berta Altimira Cebrian - 5è i 6è Epri)
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LA CLAU SECRETA

En Joan i  la  Griselda jugaven pels passadissos del  Castell,  tal  com havien fet  tantes 
vegades, però aquell dia esdevindria molt especial.
Cada  cap  de  setmana,  quan  havien  acabat  de  fer  tots  els  deures,  els  dos  nens 
acostumaven a jugar a fet i amagar  per tot arreu, i com que el Castell era tan gran,“ ”  
sempre trobaven un lloc nou per amagar-se.
Aquell dia, al final de les escales d'una de les torres situades al nord del Castell, hi varen 
trobar una porta que mai no havien vist: era una porta vella, plena de rovell i amb uns 
forats a la fusta que feien imaginar els anys que podia tenir.
Van intentar posar l ull per un dels forats per provar de veure alguna cosa dins, però era’  
tan fosc que no es veia res,  i  donat el  cas, com que era més interessant aquell  nou 
descobriment, es van quedar tota la tarda buscant un forat d aquella vella porta que els’  
donés alguna pista del que hi podia haver en el seu interior.
Cada  cap  de  setmana  els  dos  germans  es  quedaven  jugant  davant  la  porta  de  la 
l habitació tancada, imaginant què podria haver-hi dins. Un dia era plena de llaminadures,’  
l altre plena de tresors que algú s havia descuidat, els dies de pluja, les gotes d aigua’ ’ ’  
regalimaven per les finestres del Castell i feien creure als dos nens que allà dins hi havia 
una piscina màgica que apareixia i desapareixia, segons el dia, d altres imaginaven que hi’  
estava tancat un mag que concediria a la primera persona que obrís la porta els 3 desitjos 
que volgués... En fi, tot el que us pugueu imaginar.
En Joan i la Griselda es varen anar fent grans, i, tot i que ja no jugaven a jocs d infants,’  
sempre parlaven d aquella porta vella i del que podia haver-hi al seu interior.’

Malauradament el  pare dels  dos germans va morir  en una de les creuades en terres 
llunyanes,  deixant  el  seus  dos  fills  l encàrrec  de  governar  aquell  Castell  amb  bona’  
harmonia i amb el compromís de ser els guardians d'una clau que mai no havien vist.
Quan varen veure aquella clau, es van mirar de sobte i tots dos van pensar que amb tota 
seguretat  aquella  clau  seria  la  que  obria  el  pany  d aquella  porta  que  havia  estat  la’  
companya de tantes i tantes tardes durant tots els anys de la seva infantesa.
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Van pujar corrent, a tot drap, per les escales de la torre, i quan van arribar davant, la 
emoció va fer que el cor se ls encongís com un puny, estaven neguitosos, emocionats,’  
nerviosos, fins i tot la Griselda no encertava el forat del pany per introduir-hi la clau.
En Joan, veient que la noia estava feta un flam, va agafar la clau, ràpidament, i la va posar 
dins els forat.  Va girar  la clau un parell  de voltes,  i,  en empènyer la porta,  de sobte, 
aquesta va cedir suaument davant dels nois.
Els dos van obrir un ulls com plats, el seu cos estava totalment immobilitzat per l emoció;’  
tants anys esperant aquell moment i... No s ho podien creure!’

Finalment van riure tan fort que tot el Castell va tremolar!!!!!
Un secret no sempre aconsegueix acomplir les seves expectatives...

Ermesenda
Cristina Peidro (mare de Pol i Júlia Batlle)

L àvia Romagosa és molt peri l losa’

L àvia Romagosa té més de vuitanta anys, i se sent cansada, dèbil i indefensa, molt a’

prop de la mort. Però avui ha decidit que morirà dempeus, lluitant com una campiona
olímpica. El detonant d aquesta reacció ha estat una notícia horrible que ha escoltat al’

programa del Clapés, a RAC 1. En menys d un mes han violat tres noies al seu barri. Es’

tractava de tres joves aspirants a actrius, estudiants de l escola d estudis cinematogràfics’ ’

de Catalunya, amb seu al mateix carrer de l àvia, el Passatge Flaugier número 6 de’

Barcelona, al barri del Guinardó. En un primer moment l àvia Romagosa ha sentit molta’

por: I si jo sóc la següent? Jo no torno a sortir de casa . Després d una bona estona de“ ” ’

pànic ha decidit trucar al seu nét, en Jordi Romagós, Mosso d Esquadra des de fa uns’

dos anys. L àvia Romagosa li explica el seu neguit. Creu que existeixen forts indicis’

que apunten que ella pot ser la pròxima víctima del violador de noies jovenetes de
molt bon veure. En Jordi es queda sense paraules. Sense parar atenció a la reacció del
seu nét, l àvia Romagosa li proposa una possible solució per conjurar el perill, ja que no’
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vol morir tancada a casa, atemorida. És una lluitadora. Li demana que li faciliti un arma
per la qual sent debilitat, un Micro UZI SMG, de fabricació israeliana. Creu que, tenint
en compte la seva edat, amb un arma automàtica com aquella li serà més fàcil abatre el
violador. No vol que la robi de l arsenal dels Mossos, és clar. No vol que el seu nét’

tingui problemes, tant com li ha costat ser Mosso. És per això que es mostra disposada a
pagar-ne un preu raonable.
Després de plegar, en Jordi ha anat a veure l àvia. Intenta escollir les paraules’

amb tacte. No vol que cregui que la pren per boja, tot i que és cert, la pren per boja. Li
explica que per desgràcia ja no queden UZIs a la comissaria. L àvia del cap del seu’

escamot s ha emportat l últim, ja que algunes informacions apuntaven que el violador’ ’

també la seguia a ella. L àvia Romagosa no se n sap avenir. En Jordi la tranquil·litza’ ’

confirmant-li que aquesta mateixa setmana els arriba un nou carregament procedent de
Tel Aviv. Amb tot, li ha portat un esprai de defensa personal perquè es protegeixi durant
aquests dies. Li explica com l ha de fer servir i els terribles efectes que tindrà sobre el’

violador. Quan en Jordi marxa, l àvia Romagosa es sent decebuda. Ella no esperava un’

esprai. Si com a mínim fos una granada ...“ ”

L àvia, tot i la pluja que cau a la tarda, surt al carrer. No té cap intenció’

d apropar-se al passatge Flaugier número 6. Quan arriba a l alçada de Torre Vélez,’ ’

tomba a l esquerra fins Amèrica, i des d allà baixa fins a Pare Claret. Travessa el carrer i’ ’

continua per Conca fins a Còrsega. Tot i portar paraigua, camina ben arrambada a la
paret. En direcció contrària s apropa en Felip, amb un cotxet on seu la Constança Borgia,’

la seva filla d onze mesos. També caminen arrambats a la paret. Ells no porten’

paraigua. Cada cop estan més a prop de l àvia i cada cop plou més. L àvia Romagosa’ ’

no pensa abandonar la protecció que li ofereixen els balcons. En Felip i el cotxet
s aturen davant l àvia, que també roman quieta: Vinga, jove, aparti's, que jo vaig per la’ ’ “

dreta! , Però, senyora, vostè porta paraigua i jo tinc una criatura , La meva dreta , No” “ ” “ ” “

foti, senyora , Calli i aparti's, maleducat! , Caram, amb la vella! , Violador, violador!!!” “ ” “ ” “ ”

crida l àvia Romagosa. En Felip es gira esverat, tement la proximitat del perillós’

criminal. No veu res. La Constança Borgia, la seva filla, plora espantada davant els crits
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de l àvia. Quan en Felip es gira, l àvia l espera amb l esprai. Li fa una bona ruixada.’ ’ ’ ’

En Felip cau. Li cremen els ulls i el nas, i sent una forta opressió al pit. La Constança
Borgia plora amb més força. I tu calla, puta! , li diu l àvia mentre buida l esprai sobre“ ” ’ ’

la nena. Ràpidament marxa. Tem per la seva seguretat, ara que l esprai és buit. Quan’

arriba a casa truca ràpidament a en Jordi, Nen, ai quin disgust, que m han volgut violar.“ ’

Ai, sort de l esprai... Sí, sí, eren un homenot i la seva filla... Sí, la seva filla també,’

anava en un cotxet... Necessito més esprai, i ràpid, truca als jueus que s afanyin. Amb’

l UZI em sentiré més protegida... Ai, quin disgust! .’ ”

Tom Pachenko
Jordi Vidal (pare de Sara Vidal Blay (3r de primària) i de Yael Vidal Blay (P4)

Montblanc i Sant Jordi

Era un meravellós dia de primavera, quan van arribar al peu de les muralles de la 
bella vila medieval de Montblanc. Era la gran fira que es celebra anualment per Sant Jordi, 
i els tres vailets de la plaça Maragall, en Ricard, en Cesc i la Laia, estaven ben decidits a 
ajudar un cop més la seva amiga a vendre a la paradeta medieval productes artesanals de 
la Conca de Barberà. Productes elaborats com abans, amb el bon gust i la mà d aquell qui’  
sap el secret del saber fer. El codonyat, les melmelades i les olives arbequines acolorien i 
adornaven una taula vestida amb un vell sac que li donava un segell d autenticitat  - tot’ “  
de collita pròpia i  fet  com abans  ,  deia un vell  rètol  de fusta gravat  amb una antiga”  
navalla dels indis navajos. 

La Marcy, que així es deia l'amiga dels tres minyons, era una nord-americana 
afincada a Catalunya des de feia anys, que parlava un català perfecte, i una gran amant i 
coneixedora dels nostres costums. Havia deixat la vida d executiva per dedicar-se a la’  
cura d un antic paller,  restaurat com a vivenda i casa rural. Una casa totalment ecològica.’  
De l explotació de les seves terres i amb una economia de base rural (l hort i els animals)’ ’  
havia aconseguit tornar als seus orígens pagesos. Per als nens només era la Marcy, una 
amiga molt especial, que els deixava anar a buscar els ous acabats de pondre, donar 
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menjar als animals, collir els diferents productes de l hort, fer garlandes amb crispetes per’  
decorar l arbre de Nadal del jardí i així els ocells tenen menjar  a l hivern... Ella era una’ ’  
estudiosa  de  l època  medieval  i  estava  encisada  per  l art  romànic  i  cistercenc  i,  en’ ’  
general, per tot l art i la cultura catalana. Hi havia una cosa que la fascinava d allò més:’ ’  
les antigues llegendes de cavallers, i - com no! - vivint entre Montblanc i Poblet, la seva 
llegenda preferida era la de Sant Jordi, la princesa i el drac.

Un cop creuada la muralla, els tres germans i la seva amiga enfilaren carrer amunt 
tots guarnits amb vestimentes de l època, quan  la més menuda, la Laia, els preguntà on’  
vivia el drac de Montblanc. Llavors la Marcy, amb l ajut d en Ricard i en Cesc, li va explicar’ ’  
que era una llegenda, i com el cavaller va matar el drac i va salvar la princesa i el poble de 
Montblanc. De com la sang del  drac, que era de color vermell,   es convertí  en roses 
vermelles per amor. I com, des d aleshores, cada any, el dia de Sant Jordi els catalans’  
commemorem aquest fet regalant una rosa vermella a la nostra estimada.

      
 La venedora de mistos 

(Núria Ventura i Vidal (mare de Ricard, Cesc i Laia MolinaVentura)

Primer  de  tot  passo  a  presentar-me:  Em  dic  Joan  Castells.  Sóc  viatjant  de  comerç. 
Comercial, en diuen vostès, ara.
Per què els explico això?, es deuen preguntar, doncs perquè els vull explicar un fet que va 
passar-me fa molts i molts anys…
Com els deia, sóc viatjant de comerç. M he dedicat a aquesta feina des que tinc ús de’  
raó  El pare, al cel sigui, també anava per pobles i ciutats venent els seus productes, és…  
clar que el que ell portava eren fruites i verdures del seu hort, i jo de ben petit, ja 
l acompanyava. Amb els anys vaig anar canviant de ram. ’

Encara recordo, com si fos avui, quan una fadrina d un poble del Bages em va demanar,’  
ja que jo voltava per tots els pobles de la comarca, si li podria portar de Manresa cintes 
per al seu aixovar de núvia. Jo vaig remenar cel i terra, i la següent vegada que vaig 
passar per aquell poblet, duia un petit mostrari de vetes, cintes, puntes i fils. Aquí va 
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començar el gir a la meva vida. Cada vegada portava més coses: més fils de més colors, 
més cintes, més vetes les noies ja m esperaven i em buscaven pel mercat  Va ser tal la… ’ …  
meva especialització que al cap dels anys només portava articles de merceria. Voltava per 
tots els pobles importants de Catalunya. Tenia clients a tot arreu: Girona, Palafrugell, 
Mataró, Granollers i l Ametlla, Manresa, Berga i Solsona, Igualada, Vilafranca, Vilanova,’  
Valls, Tarragona i Reus  …

Duia tres maletes grosses plenes a vessar de cintes i tapapunts, puntes de brodat suís. 
Mocadors de seda, de fer farcells i de coll. Mocadors de butxaca brodats i llisos. Fils de 
colors: blaus, turqueses, malves, vermells com la sang, verds com els Prats i grocs com la 
Mimosa. Duia davantals i draps de cuina. Botons: encabits a la maleta hi duia botons de 
tota mena, de nacre blanc i negre, d os, fins i tot de plàstic. En duia de tots els colors. De’  
totes les mides: grossos per als abrics, petits per a punys de camisa, mitjans per a vestits 
de senyora, per a vestits de nena i de nina...
La meva clientela era de tot tipus, però sobretot la meva especialitat eren les modistes. 
Quan arribava als pobles em feia anunciar per  vailets. Feia portar les maletes pels 
mossos de corda, a casa d aquestes distingides senyores. Sempre començava per les’  
més importants. No fos cas que s empipessin i les perdés com a clientes’ …

Les noies dels tallers de modisteria m esperaven amb candeletes. Jo els portava les’  
novetats de Barcelona. Puc fanfarronejar  – fardar, que en diuen vostès ara - d haver portat’  
les primeres cremalleres i els primers Velcros, quan ningú no sabia ni què eren Tinguin…  
present que els estic parlant dels anys quarantes i cinquantes, època de misèries i de 
postguerra. Temps en què no existia internet, ni ordinadors ni telèfons mòbils, ni “teles  ni”  
vídeos ni DVDs.
Un cop havia anat als tallers importants, anava a les merceries i, en acabada la feina, me 
n anava a la fonda a dormir. No buscava cap lloc de luxe, més aviat buscava llocs’  
modestos i nets. Els meus guanys, tot i que no eren escassos, no em permetien grans 
luxes. Tenia dona i fills: un noi i una noia per alimentar i per calçar. Tots dos anaven a 
estudi: la nena, la Roser, anava a les monges de la Teula del carrer Urgell i el noi, en 
Joanet, anava als hermanus“  del carrer Tamarit. La dona no treballava, en aquell temps”  
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poques dones treballaven a fora de casa, però ella cosia a casa fent “arreglos”. Tots els 
diners eren benvinguts.
Amb una feina com la meva es feia imprescindible menjar cada dia a la fonda - al 
restaurant, que en diuen ara. Això sortia car. Els viatjants, que sempre anàvem amb una 
ala penjant, ens empescàvem fórmules per abaratir els àpats: ens portàvem el pa i no 
preníem cafè. Això feia que la factura fos una mica més petita…
Una vegada, a Mataró, vaig anar a dinar a cal Minso. Una fonda de “sisos  propera al”  
Camí Ral . Com de costum duia el pa, comprat al forn de la cantonada i embolicat amb un 
paper d estrassa, a sota el braç. Em vaig asseure en una taula del racó més allunyat de la’  
porta. Per una banda per gaudir de la tranquil·litat de poder dinar en pau, lluny de clientes 
i mirades indiscretes; per una altra banda perquè jo tenia una reputació per salvar i em 
feia certa vergonya que la gent veiés que em portava el pa de casa.
El menjador del restaurant era fosc, no gaire net, per cert, però el menjar era bo i 
abundant. 
Servint les taules hi havia l amo de la fonda, Josep Maria, crec que es deia. Un home’  
baixet, no gaire calb, però amb unes entrades que semblaven la Ria de Bilbao. Duia 
camisa blanca, plena de llànties amb solera, d aquelles que no coneixien ni aigua ni sabó,’  
pantalons negres i un davantal d un color indefinit. ’

També tenien un cambrer, que anava canviant amb la sovintesa que obliga una 
setmanada curta i pobra. El darrer que vaig conèixer em sembla que es deia Paco. Era un 
home prim, alt. Fins i tot diria que atractiu per a les dones, és clar, que jo d homes no hi’  
entenc ni poc ni gens. En Paco sempre somreia. Anava ben afaitat i amb una mica de 
brillantina als cabells. Era un home una mica curt de gambals. Poca-solta i pagat de si 
mateix.
La cuinera, una dona grossa, vermella de cara i amb un mocador al cap, havia estat 
servint a Barcelona. De netejar no n havia après gaire, però de cuinar sembla que va tenir’  
una bona mestra, i  feia una escudella que hi cantaven els àngels. L altre plat estrella de’  
la fonda eren les seques amb botifarra. En aquella època de gana, les seques amb 
botifarra era un plat suculent. Atipava i alimentava i no sortia gaire car…
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Parapetat al meu racó preferit  vaig fer un senyal al cambrer perquè vingués a prendre m’  
nota:

- Bon dia, voldria una de seques i un got  de vi. De pa no cal que me n porti - li’ …  
vaig dir tot prudent. De cop i volta sento que crida la comanda a la cuina:

- Una de seques per a un senyor que es porta el pa!!! 
Quan ho vaig sentir, em vaig empipar com una mona! On estaven la discreció i el saber 
fer? Vaig mirar-me al cambrer amb cara de voler-lo matar allà mateix. Amb tota la ràbia 
que podia mostrar-li.
 - Si us plau - li vaig dir mirant de contenir el mal geni, mirant de parlar-li, 
malgrat tot, amb educació -.  Ja no cal que em porti el plat de seques. La discreció 
d aquest local no és la correcta! Així que miri m bé! Recordi la meva cara, perquè mentre’ ’  
visqui no tornaré a dinar mai més al seu local!
Vaig marxar enrabiat , mort de vergonya i de gana i, en tancar la porta, sento al cambrer 
que diu:

- Alto les seques!!! Que el senyor del pa se ns ha emprenyat!!!!’

Vaig complir la meva promesa: mai més no vaig posar els peus en aquell local.
Joan Castells 

Berta Reixach (mare de Llum Costa  2n ESO)–

Saps on és la Fageda D en Jordà?’

Qui no coneix aquest paratge tan especial vora d Olot? Jo no hi havia anat mai, encara’  
que coneixia la seva existència. De petita m havien obligat a memoritzar el poema d en’ ’  

Maragall, que començava recitant una pregunta: Saps on és la Fageda d en Jordà? , i jo,“ ’ ”  
que no havia sortit del carrer de casa meva, ganes tenia d exclamar a crits: ni idea, ni’ “  

idea d on para la famosa Fageda... .’ ”

Si vas pels volts d Olot trobaràs un indret verd i pregon ... Encara que vaig mirar” ’ ”  
diverses vegades al diccionari la paraula, no en recordo el significat: pregon, profund... 
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quines paraules més ampul·loses feien servir els poetes antics, pensava jo!! Però 
veritablement la Fageda és un lloc maravellós, ple d una bellesa estranya, i no cal ser un’  

ànima sensible per impregnar-te d una màgia dolça, presoner d aquell ambient, espiritual i’ ’  
una mica oníric.

En la meva primera visita a la Fageda, voltada pels meus fills que trobaven el lloc com“  
màgic , deia ella, com de dinosaures , deia ell, vaig recordar petites estrofes del poema” “ ”  
que em veien al cap com restes de la memòria infantil, que de forma agradable em 
retronaven. Que estrany és aquest lloc, i alhora acollidor... Li agafa un dolç oblit de tot el“  
món, en el silenci d aquell lloc pregon i no pensa a sortir... . La combinació de’ ”  
l entusiasme dels nens per avançar en aquell bosc i la meva insistència a evocar petits’  
fragments de la meva infantesa provocaven en mi una sensació vibrant de goig per viure.

Va començar a ploure. Una pluja fina que ens vaporitzava el rostre. Ep, mitja volta! , va“ ”  
dir el meu home, no anem preparats per a pluja . Ah, no , cridaven els nens. Els“ ” “ ”  
havíem promès que trobaríem un volcà i, és clar, avortar l expedició no els va semblar bé.’  
Entre protestes, els vàrem prometre una nova visita més ben preparats per anar pel món 
d'expedició.

Mentrestant, el meu cap donava voltes... sovint la vida et porta per moments on conviuen 
mons paral·lels: la infància pròpia i la dels teus fills, que sense adornar-se n caminen’  
inconscients pel mateix vial per on tu ja  has passat...

Ells riuen, donen voltes trecant el silenci meravellós de la Fageda... Una altra vegada 
torna al cap el poema: Oh companyia! Oh deslliurant presó! .“ ”

Irvic 

Carmen Lacalle (mare de Irene i Victor Fernández  P5 i 5è)–
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Las cinco y cuarto
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Miquel Hidalgo (pare de Laura Hidalgo  1r. Primària)–
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Oh, cavaller! 

Marta Borrás (Ramon Berenguer)  Mare de Martí, Oriol i Víctor Peyra Borrás (P3, 2n i 4t–  
Epri)
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