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UN SANT JORDI LITERARI-MUSICAL 2012 

 

Enguany en fem VUITANTA-CINC.  

 

Fer anys, i els nens això ho saben molt bé, té una gran transcendència. I arribar i poder 

traspassar les portes de l'edat madura amb bona salut, encara més. És per això que aquest 

aniversari el volem celebrar amb ganes. Tot i coincidir en un període de crisi, de dificultats i 

penúries laborals per a molta gent, malestar polític i social i un llarg etcètera, ara més que mai 

hem de fer un bon lloc a l'enginy i al deixar fruir la nostra ment. Perquè les idees mai han 

d'estar en crisi. Aquí i avui volem presentar en catifa vermella i en una trona guarnida amb el 

millor tapís la paraula CREATIVITAT. 

 

Obrim les finestres al nostre pensament, deixem que la ment alliberi lletres, melodies 

embriagadores, paisatges de tardor o traços acolorits. Serem envaïts per una sensació de 

benestar molt gratificant! Esculpim un futur on un pinzell pinti un núvol atapeït d'IDEES, un 

llapis escrigui la paraula IMAGINACIÓ i unes veus angelicals entonin unes melodies 

captivadores. EMOCIONEM-NOS escoltant una música clàssica o llegint un poema que ha escrit 

el nostre avi. ENTENDRIM-NOS observant un quadre de Sorolla o deixem caure les nostres 

llàgrimes galta avall en llegir una novel·la plena de sentiments. Crear és llibertat, és passió, és 

raó, és plenitud, és relaxació, és entrar en una altra dimensió. 

 

Iniciem la celebració del nostre 85è aniversari fomentant el treball dels nostres grans petits 

artistes, que han fet dansar la imaginació. Han expressat, amb llibertat, sentiments i emocions. 

Han composat, amb il·lusió, partitures de paraules, combinades harmònicament i amb 

creativitat, per fer-nos sentir, imaginar, meditar, somriure… Melodies literàries que ens faran 

vibrar.  

 

Que les ganes d'escriure no s'esgotin! Que les bones idees perdurin per sempre! 

 

PER MOLTS ANYS ESCOLA GUINARDÓ!  

PER MOLTS ANYS A LES LLETRES! 

PER MOLTS ANYS A LA MÚSICA!  

PER MOLTS ANYS SANT JORDI! 
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Premiats Jocs Florals 2012 

P3: Foques i Pingüins 

El tren de vapor que té força 

Conte de Sant Jordi 

P4: Esquirols i Llúdries 

La serp i l’elefant 

La Melena i el Misete van de rescat 

P5: Girafes i Zebres 

La festa de l’orquestra 

El Mag Calac 

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis 

El Carles i la Paula. Victòria Vilaseca, Marina Martí, Carla Martos i Oriol Jiménez 

El Barça guanya. Judit Prats, Sergi Muñoz i Noa Sussler 

La fira. Júlia Diestra, Ariadna Tutusaus, Anna Micó i Mila Collado 

Un equip pirata. Marcel Paris, Martí Bellet, Albert Garcia i Martí Lázaro 

La nena Flor i els animalets. Marina González, Anna Ambel, Maria Julve i Helena Mestres 

Cursa de “carritos”. Marc Montero, Xavier Vallvé i Jordi Brugué 

Els animals aquàtics i l'humà. Pau Bespín, Ernest Arranz, Arnau Parra i Martí Agudo 

El dònut Albert i els seus amics. Albert Chavarria, Xavi Martínez, Laia Serrano i Maia Villar  

El ninot de neu. Sofia Báguena, Àxel Galicia, Tomàs Gàlvez i Natàlia Izquierdo 

El saltamartí que volia conèixer el camp del Barça. Èric Coronado, Víctor Fernández, Aina 

López, Joel Milà i Óscar Peguera 

El lleó i la mandarina. Marta Inocencio, Édgar Llop, Joana Martín, Jana Rosselló i Marc San 

Millán 

La festa dels animals. Albert Bespín, Aaron García, Isabel Hidalgo i Ramon Carmona  

En Pau i els tres gats. Xavi Garrido, Judit Ortiz, Aroa Martínez i Laura Bolilán  
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2n Primària: Orques i Dofins 

PREMIS 

La muntanya màgica. Marc Martí  

Bona sort o mala sort. Ana Rodríguez  

La banya trencada. Pau Subirada  

ACCÈSSITS 

Aquest cos no és el meu. Daniel Sáez  

Cinc lladres. Miquel Lleida 

3r Primària: Cangurs i Coales 

PREMIS 

S’ha escapat el punt de la I. Júlia Bellet 

L'aigua. Alba Garcia 

La nevera freda i calenta! Clara Torrecilla 

 

ACCÈSSITS 

L'Aventura del Drac Negre. Joan Muñoz 

4t Primària: Martinets i Bernats 

PREMIS 

La Gorra de pensar. Berta Valera 

En Neptú. Natàlia Martí 

ACCÈSSITS 

La Perdiu Blava en Busca de l'ou encantat. Arnau Milà 
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5è Primària: Xaloc i Mestral 

PREMIS 

El llit dels somnis. Martí Peyra 

El gos que volia ser poeta. Cesca Montserrat 

Agüi y yo contra los basureros. Guille Barrasa 

ACCÈSSITS 

La història per la qual estem així en l’aspecte físic. Guillem Tapia 

Les dones que no estimaven els gossos amb tara. Sara Nofrerias 

Sense títol. Isaac Serrano 

6è Primària: Terral i Marinada 

PREMIS 

Una història de Sant Jordi una mica diferent. Marta Valls 

El concurs de patates. Albert Miras 

L'ombra del passat. Mar Dalet 

ACCÈSSITS 

A tots els nens i nenes de 6è de Terral i Marinada per les seves ganes d'escriure i superar-se. 

1r ESO: Llevant i Ponent 

PREMIS 

La mà. Mercè Ripoll 

Lo Parot. Laura Agustí 

El meu avi. Justina Montserrat 

ACCÈSSITS 

No sóc d’aquí? Clara Solà 
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2n ESO: Migjorn i Tramuntana 

PREMIS 

PD: T’estimo. Anna Dalmau 

La mort de les pells. Aleix Vindel 

Estacions plenes de color. Mar Nogué 

ACCÈSSITS 

Sant Jordi. Osvaldo Valverde 

 

3r ESO: Cerç i Llebeig 

PREMIS 

Em dic Moed. Això vol dir valentia. Llum Costa 

Ya vendrán tiempos peores. Laia Navarro 

ACCÈSSITS 

La ciutat que mai dorm. Núria Monill 

Coses de dos per gaudir tots. Maria Sánchez 

4t ESO: Garbí i Gregal 

PREMIS 

Un estel fugaç. Júlia Valls 

Records. Marta Badia 

D’èpoques en què Catalunya no es podia escriure amb ny. Alba Cendra 

 

ACCÈSSITS 

L’Escola Guinardó. Gerard Llanes 

Alentorn. Pol Batlle 
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Adults 

PREMIS 

Un final és un inici. Flora Sanz (Mare del Sergi Garcia de 4t d’ESO i del Pau Garcia de 5è)  

Marta y los calcetines perdidos. Victòria Armengol (Mare de la Maria Gonzàlez de 6è) 

Se acabó el plazo. Cristóbal Maya (Pare de la Carla Maya de 4t d’ESO) 

 

ACCÈSSITS 

Esdeveniments visuals, gravitatoris i trencadissos. Cristina Peidró (Mare del Pol Batlle de 4t 

d’ESO i la Júlia Batlle de 6è) 

Rocs. Enric Milà i Caixás (Pare de l’Arnau Milà de 4t i Joel Milà de 1r) 
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Parvulari 

El tren de vapor que té força 

Hi havia una vegada un tren de vapor gran de color negre i blanc amb cinc vagons i una 

màquina groga. Anava per la via perquè sinó no funcionava i portava molts passatgers que 

menjaven cereals, mandonguilles i pomes. 

 

El tren volia anar a l'estació perquè estava cansat d'anar per la via, però es va trobar una 

joguina gran que era un ós de color gris i blau i es van fer amics. Van jugar a dintre del tren 

amb les seves joguines, amb pilotes, amb cotxes i motos, a córrer i a buscar dos peixos petits, 

però no hi havia aigua. 

 

El tren i els seus amics van anar a buscar aigua al llac blau i petit i es van trobar set peixos de 

color negre i meduses blaves i van jugar molt temps. 

 

Al final el tren va arribar a l'estació blanca molt content perquè s'ho va passar molt bé. 

 

I conte contat 

Aquest conte ja s'ha acabat. 

P3 Foques 

Conte de Sant Jordi 

Aquesta és l'aventura d'una aranya que estava en una paret. Era una aranya negra i bona. 

Tenia moltes potes. Quatre a un costat i quatre a l'altre. Tenia dos ulls petits i un morro.  

 

Aquesta aranya vivia en una habitació on podia caminar per terra i enfilar-se per les parets.  

Com que l'aranya tenia un fil, li agradava saltar a sobre del llit de l'habitació.  

 

Però com que l'habitació era molt petita i s'hi estava tot el dia dins, l'aranya no s'hi volia 

quedar perquè estava molt apretada en aquella habitació. 

Com que la porta estava tancada, l'aranya no podia sortir, però hi havia un foradet a la porta. 
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Va arribar fins a l'arbre del jardí. 

L'aranya va enganxar un fil des de terra però no volia pujar a l'arbre perquè tenia por.  

 

Va pujar per l'arbre fins a dalt i s'hi va trobar un mussol, que estava dormint i li va dir: 

-desperta mussol! 

I el mussol li va dir: 

No em molestis, no vull que em molestis, tinc son! 

Que et despertis! 

Deixa'm!- va dir el mussol. 

L'aranya es va enfadar molt i li va fer una empenta al mussol perquè no es volia despertar.  

 

El mussol es va despertar molt enfadat i l'aranya va fugir de l'arbre. Va saltar i es va enganxar 

amb el fil. Quan l'aranya va arribar a terra el mussol volava per a espantar-la. El mussol va 

perseguir-la i al final va pujar per sobre del mur, es va despistar i no va veure l'aranya. Se'n va 

anar cap a una altra ciutat i no el van veure mai més. 

 

Quan l'aranya tornava cap a casa es va trobar una festa d'aranyes. Era la seva festa. Li van 

preparat un pastís i regals amagats a l'armari i es va posar molt contenta. 

 

 

Vet aqui un gos,vet aquí un gat, 

Aquest conte ja s'ha acabat. 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos, 

Que aquest conte ja s'ha fos. 

P3 Pingüins 

La serp i l'elefant 

Hi havia una vegada una serp, que es deia lila, que estava passejant i fent voltes pel bosc. De 

sobte, va sentir un soroll que feia “ssssss”, no va tenir por perquè sabia el que era. Era la seva 

amiga maria, una mosca que li agradava fer voltes pel seu cap. 

 

De cop i volta, va començar a ploure i la lila va relliscar a dins d'un forat que hi havia al costat 

d'un arbre, i va resultar que a dins del forat hi havia la seva mare descansant.  
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Després d'una estona plovent va sortir el sol i la lila va decidir seguir passejant i explorant el 

bosc. De sobte, mentre passejava es va espantar molt, just davant tenia un elefant enorme 

amb una trompa mooooolt llarga que també s'havia espantat en veure a la lila.  

 

La lila es va posar una mica trista perquè l'elefant s'havia espantat. Tothom s'espantava de la 

lila perquè era una serp i es pensaven que era venenosa. 

Llavors la lila va anar a parlar amb l'elefant per explicar-li que no era venenosa i que podien ser 

amics. L'elefant li va demanar perdó i li va dir que volia ser amic seu. 

 

La lila i l'elefant, per celebrar que eren amics, van decidir fer una gran festa al “chiquiparc” del 

bosc i van convidar a tots els animals dels bosc. En aquesta festa van penjar molts globus, 

regals per a tots i un gran pastís de xocolata.  

 

Des d'aquell dia tots els animals del bosc es van fer molt amics. 

 

Vet aquí una serp, vet aquí un elefant 

Que en aquest conte han acabat tots jugant. 

P4 Esquirols 

La Melena i el Misete van de rescat 

El Misete i la Melena estan dinant a casa amb el seu papa i la seva mama quan el carter truca 

al timbre i els deixa una carta a la seva bústia. 

La carta diu que han vingut uns dolents a l'Antàrtida i la foca, el pingüí i la gavina necessiten la 

seva ajuda. Amb la carta també hi ha el mapa de com arribar fins a on els tenen atrapats. 

Els dos germans agafen les seves motxilles on guarden el seu osset de peluix, una xarxa i una 

corda. Després agafen el tramvia que els porta fins a l'aeroport. 

Pugen a l'avió que els porta fins l'aeroport de l'Antàrtida. Allà els espera un helicòpter que els 

porta fins on els dolents tenen tancats en una gàbia de ferro i ciment als seus amics el pingüí, 

la foca i la gavina. 

Quan es fa de nit els dos germans criden al fantasma de l'Antàrtida perquè espanti als dolents i 

marxin corrents. Lliguen la corda perquè quan s'espantin els dolents caiguin i llavors tiren la 

xarxa a sobre. 

Els dos germans truquen a la policia de l'Antàrtida que agafen als dolents i els porten a la presó 

on els tanquen súper fort i els posen unes “manilles” als peus i a les mans. 
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El misete i la melena busquen la clau de la gàbia per treure als seus amics la foca, el pingüí i la 

gavina que estan molt contents. 

La foca, el pingüí i la gavina tornen cadascú a casa seva, però abans construeixen una trampa 

per si tornen els dolents. 

La foca, el pingüí i la gavina van fins a l'aeroport a acomiadar als dos germans que han de 

tornar a casa. 

 

I aquest conte que les llúdries ens hem inventat ja s'ha acabat. 

P4 Llúdries 

La festa de l'orquestra 

Hi havia una vegada, en un poble, una orquestra que tocava moltes cançons. 

 

Aquesta orquestra ho feia tan bé que un dia van rebre un premi que els hi va encantar: un 

viatge en globus aerostàtic per tot el món.  

 

A l'orquestra hi havien aquests instruments: un violoncel, un saxo, un violí, un piano, un 

trombó, una guitarra, un clarinet i una flauta. En total 8 músics més el director de l'orquestra. 

 

Els nou van pujar a la cistella del globus aerostàtic amb el pilot i es van començar a enlairar. 

Quan estaven volant va venir un corrent d'aire i el globus va anar cap a l'altre costat. 

 

El globus aerostàtic va anar volant fins a Mallorca però un altra corrent d'aire els va portar fins 

a la xina. 

 

De cop, es van adonar que hi havia un forat a l'embolcall que l'havia fet un ocellet d'aquells 

que piquen els arbres: un pica-soques. El globus es va començar a desinflar i va perdre tot 

l'aire que hi tenia a dins i van haver de baixar i aterrar a la xina.  

 

Com que el director de l'orquestra sabia parlar xinès, li va demanar a un senyor que els hi 

arreglés el globus i ells van fer un concert per donar donar les gràcies. 
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Quan el globus aerostàtic va estar arreglat, van tornar a pujar i van volar fins al seu poble. 

Allà el van plegar i guardar a la seva bossa a dins de la casa del director de l'orquestra. 

 

I aquesta és la història d'una orquestra, 

Que va fer una festa! 

P5 Girafes 

El mag Calac 

Temps era temps, fa molt i molts anys, vet aquí una vegada, hi havia un mag que es deia Calac. 

 

El mag Calac vivia a Roma i li agradava fer trucs de màgia als nens i a les nenes. 

 

Un dia l'escola Guinardó el va trucar perquè vingués a fer màgia. El mag Calac va dir que sí i va 

pensar que viatjaria amb avió. 

Va comprar el bitllet d'avió, va preparar les maletes i va marxar a l'aeroport. 

 

El mag tenia dues mascotes en dues gàbies: un gos i un gat. I també se'ls va emportar. 

 

Quan va pujar a l'avió el mag Calac va obrir les gàbies del gat i del gos i els va asseure en un 

seient. Era una mica perillós perquè es podien escapar. Però, no es van escapar perquè el mag 

els va lligar amb el cinturó.  

 

Quan les hostesses de l'avió van repartir el menjar, el mag Calac volia galetes. El gos va menjar 

un os i el gat llet. 

 

L'avió va aterrar a l'aeroport de Barcelona i el mag Calac va agafar un taxi i li va dir que el 

portés a l'escola Guinardó. 

Quan va arribar, va pagar 10euros al conductor i va entrar a l'escola. 

 

Va saludar als nens i a les nenes de la classe de les zebres i els va fer trucs de màgia i va ballar 

amb ells. 

 

El millor truc de màgia que va fer va ser treure un falcó d'un barret. Els nens es van quedar 

parats, emocionats i van aplaudir. 
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Un altre truc va ser que va agafar una poma i la va convertir en 2 pomes. De dins de la poma 

n'havia sortit una altra. 

 

Els nens li van dir: 

Adéu, torna un altre dia.  

I el mag va marxar. 

 

Conte contat  

el conte del mag Calac  

ja s'ha acabat. 

P-5 Zebres 
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Cicle Inicial 

El Carles i la Paula 

Hi havia una vegada el Carles, la Paula i el ninot de neu que es deia Papiti. 

 

Uns nens i unes nenes es van perdre a la muntanya i va nevar molt. El riu anava molt ple 

d'aigua, va tirar el ninot de neu que es va desfer i en van haver de fer un altre. 

Un home bo va salvar els nens que estaven perduts i els va portar a casa amb els seus pares: el 

Carles i la Paula. Els pares van somriure i l'home bo va dir: 

Si us torneu a perdre, jo us salvaré! 

 

Van sopar i van dormir.  

Un gat i un gos, aquest conte ja s'ha fos. 

 

Victòria Vilaseca, Marina Martí, Carla Martos i Oriol Jiménez 

 

El Barça guanya 

Hi havia una vegada un ninot de neu que era de l'equip del Barça que es deia Nil. 

 

L'equip de hoquei juga contra el Madrid. Un estel cau del cel i el Barça marca un gol. 

El Nil anima l'equip del Barça. Treu de banda el Madrid, el Barça li pren la pilota i marca 2- 0. 

Al final del partit queden Barça 3-Madrid 2.  

 

Van fer un sopar per celebrar que el Barça havia guanyat la copa. 

Conte contat, aquest conte s'ha acabat. 

 

Judit Prats, Sergi Muñoz i Noa Sussler 



 16 

La fira 

Hi havia una vegada un hàmster que es deia Mini i tenia taquetes. Tenia un ratolí amic que es 

deia Txiqui i un conill amic que es deia Kitty. Vivien a Barcelona.  

 

Anaven a la fira perquè volien pujar al “tiovivo” i després a la muntanya russa. Cadascú va anar 

a l'atracció que més li agradava. El ratolí va anar als matalassos.  

 

Conte contat, aquest conte s'ha acabat. 

 

Júlia Diestra, Ariadna Tutusaus, Anna Micó i Mila Collado 

Un equip pirata 

Hi havia una vegada un pirata amb una pota de fusta. En el seu vaixell tenia un lloro i també el 

seu grumet, el pallasso.  

 

Llavors el capità va fer una llista a alta mar. El pallasso es va tirar a l'aigua a buscar taurons. A 

l'hora de dinar, el frankfurt va dir: 

Jo vull anar a bord! 

Es va tirar a l'aigua i els taurons se'l volien menjar, però el pallasso el va rescatar. El frankfurt 

va lluitar també amb els taurons. Se'n va anar a alta mar i llavors el frankfurt es va tirar un pet 

molt fort de ketxup i el frankfurt va sortir volant. 

El pirata encara estava lluitant i el ratolí, mentrestant, estava dormint al seu cau tan sol. 

 

Els amics del pirata estaven també lluitant, l'equip va guanyar. Estaven molt contents!  

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

 

Marcel Paris, Martí Bellet, Albert Garcia i Martí Lázaro 
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La nena Flor i els animalets 

Hi havia una nena que es deia Flor. Un dia es va trobar uns animalets al bosc: una tortuga, un 

ratolí i un eriçó. 

 

Després van arribar a l'habitació de la Flor i la mare la va cridar per anar a sopar. Aquesta va 

descobrir que a la casa hi havia animalets i llavors li va dir a la nena: 

Flor! Has de portar els animalets al bosc! 

La nena va plorar perquè la mare no la deixava quedar-se els animalets a casa. Va plorar molt i 

molt i va aparèixer una fada. 

 

La fada va parlar amb la mare i la va convèncer perquè es quedessin els animalets. La mare i la 

fada van anar a buscar la nena Flor. Conte contat, ja s'ha acabat! 

 

Marina González, Anna Ambel, Maria Julve i Helena Mestres 

Cursa de “carritos” 

Hi havia una vegada dos “carritos” que es creien els més ràpids i van fer una cursa. 

 

Qui arribi primer a la muntanya nevada... ! 

La cursa està molt igualada! 

Qui guanyarà? El “carrito” 2 o el 12? 

Que emocionant! 

Era una cursa amistosa i començaria en tres segons. Hi havia 100.000 espectadors només 

animant als dos “carritos”. Un va fer una sortida en fals. 

Això és trampa! Un espectador va anar a la pista per dir-li més fort. 

 

Va guanyar el “carrito” 12. Li van donar una copa mundial molt gran. 

Va saltar tan fort que es va caure de la muntanya i el “carrito” número 12 es va matar. 

Finalment el número 2 va guanyar per abandonament. 

 

Marc Montero, Xavier Vallvé i Jordi Brugué 
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Els animals aquàtics i l'humà 

Hi havia una vegada un pirata que es va trobar un dofí molt ràpid i de color gris. Era herbívor, 

menjava herbes. Es deia Cucascas. 

Hi havia un tauró amb dentadura postissa. Tenia les aletes com pizzes i el seu cos semblava 

una salsitxa.  

La medusa tenia cinc potes i era transparent. 

El pirata era prim, calb i portava ulleres. 

El tauró i el dofí eren germans i la medusa i el pirata es coneixien des de feia molts anys.  

 

Tots es van fer amics i van decidir que cada dia es trobarien al mar. 

Conte contat, ja s'ha acabat! 

 

Pau Bespín, Ernest Arranz, Arnau Parra i Martí Agudo 

 

El dònut Albert i els seus amics 

Hi havia una vegada, un dònut que es deia Albert i vivia al forn. Tenia molts amics que vivien 

junts al forn. La seva mare treballava al costat d'un bar. L'Albert era rodó i tenia cames, braços 

i peus. Tenia el cos ple de sucre de colors i portava una gorra de colors. 

 

El senyor que treballava al forn es deia Alejandro. A la nit van fer una festa. El senyor del forn 

hi va anar i es va adonar que les ensaïmades, dònuts, magdalenes i croissants estaven vius. 

 

I va tancar el forn perquè no volia que es mengessin els dònuts, ensaïmades i croissants. El va 

convertir en un bloc de pisos i hi vivien tots junts.  

 

Albert Chavarria, Xavi Martínez,  Laia Serrano i Maia Villar 
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El ninot de neu 

Hi havia una vegada, un ninot de neu que vivia a la muntanya nevada. Era gran, tenia molts 

botons i tenia braços de branques. La seva cara tenia un nas de pastanaga. 

El ninot de neu va trobar un dinosaure i es va espantar una mica. Es va posar trist i va cridar. El 

dinosaure es va enfadar i el va mossegar. 

 

Al final, es van fer amics perquè es van perdonar. 

 

Sofia Báguena, Àxel Galicia, Tomàs Gàlvez i Natàlia Izquierdo 

El saltamartí que volia conèixer el camp del Barça 

Hi havia una vegada, un saltamartí que volia veure un partit Barça-València i vivia al bosc. El 

saltamartí era verd. Tenia sis potes i l'escut del Barça amb ratlles vermelles i blaves a casa seva. 

Va viatjar amb el cotxe de mida de saltamartí i pel camí va xocar contra un cotxe. Es va fer molt 

mal i va haver d'anar al metge. Li van cosir el cap i va arribar al Camp Nou per veure el partit. 

 

Van quedar 3 - 1 i el saltamartí es va fer amic del Barça. 

 

Èric Coronado, Víctor Fernández, Aina López, Joel Milà i Óscar Peguera  

El lleó i la mandarina 

Hi havia una vegada, un lleó. Era marró fosc i vivia a la selva tropical on hi havia molts arbres. I 

d'un arbre va caure una mandarina. 

 

El lleó va trobar la mandarina, no va recordar que feia règim i se la va menjar. Li feia molt mal 

la panxa i la va vomitar. 

 

La mandarina es va tirar a un riu que hi havia a prop i es va dutxar. I quan va passar un any, es 

van fer amics. 

 

Marta Inocencio, Édgar Llop, Joana Martín, Jana Rosselló i Marc San Millán  
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La festa dels animals 

Hi havia una vegada un conill, un hàmster, un gos i un gat que jugaven a fet i amagar, i es van 

perdre a la muntanya. Parava el conill i els altres s'amagaven i es van perdre. Ningú els trobava 

i van excavar i els van trobar. 

 

Tots estaven contents d'haver-se trobat i es feien moltes abraçades, també es donaven 

petonets al nasset. Es van fer molt amics i es van comprar globus per fer una festa. 

 

Conte contat, aquest conte s'ha acabat. 

 

Albert Bespín, Aaron García, Isabel Hidalgo i Ramon Carmona 

En Pau i els tres gats 

Hi havia una vegada uns gatets que estaven perduts a la muntanya. Els gatets es deien: 

Serafina, Dolça i Mixa 

 

En Pau els va trobar perduts a la muntanya i els va rescatar d'uns lladres que els atacaven.  

En Pau els va portar a casa seva i els va cuidar com als seus bebès. En Pau els va comprar 

“xuxes” i un ós de peluix. 

 

Conte contat, aquest conte s'ha acabat. 

 

Xavi Garrido, Judit Ortiz, Aroa Martínez i Laura Bolilán 
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La muntanya màgica 
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Bona sort o mala sort 
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La banya trencada 
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Cicle Mitjà 

S’ha escapat el punt de la I 

Hi havia una vegada un nen que estava fent els deures i quan va intentar fer una “I” no va 

poder, només va poder fer el pal. L'endemà va anar a l'escola i tots els seus amics van dir a cor: 

 

- A mi m'ha passat el mateix!- van dir. 

- És molt estrany – va dir en Pere. 

- Sí, podríem anar a casa del meu avi per la tarda, té l'enciclopèdia de les lletres- va dir en Jan. 

 

Així va ser, i per la tarda van descobrir una cosa molt important: 

 

En realitat la “I” mai havia tingut punt! 

 

Resulta que un dia s’hi va posar un escarabat i tothom la va copiar. 

L'endemà ho van dir a tota l'escola, els nens ho van dir als seus pares i els seus pares ho van dir 

al diari, i tothom ho va saber. 

 

Júlia Bellet (3r Cangurs) 

L'aigua 

 

Gota a gota s'omple un llac 

i poc a poc es forma un mar. 

I quan l'aigua es fa més gran 

es forma un oceà. 

Quan l'aigua disminueix es forma un riu 

amb les pedretes al fons de tot. 

L'aigua del riu és molt transparent 

i et pots veure reflectida en ella. 

 

Alba Garcia (3r Coales) 
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La nevera freda i calenta! 

Hi havia una vegada una família que tenia una nevera molt rara que era de color rosa. La 

tractaven molt bé, menys el fill petit que tenia set anys. La nena tenia dotze anys, i tots 

cridaven molt. La família vivia al c/ Maragall i tothom els deia la família cridanera. 

 

Un dia el fill petit va agafar un iogurt i va deixar la porta de la nevera oberta, ho va fer a posta. 

La mare quan anava a agafar un flam es va trobar la nevera oberta. Havia perdut el fred i va 

agafar ventiladors i moltes coses que fessin fred. Al cap de tres dies, la nevera va recuperar el 

fred. Llavors el fill petit va tornar a agafar un iogurt i va tornar a deixar la nevera oberta. La 

mare la va tancar a temps i va dir al seu fill: 

 

- Què haurem de fer amb tu? 

 

La mare i el pare es van enfadar amb el fill petit. Li van intentar ensenyar a tancar la porta. Al 

final, el fill petit va aprendre que no havia de deixar-se la porta de la nevera oberta. I no ho va 

tornar a fer. 

 

Clara Torrecilla (3r Coales) 

La Gorra de pensar 

En Pol-Jan era un nen que provenia d'una família més aviat intel·ligent. A diferència dels seus 

avantpassats, no era molt intel·lectual, que diguéssim. Era més aviat baixet i de cabells de color 

castany. Vivia en un petit pis a Barcelona. Ell tenia una habitació mal endreçada i qui feia una 

pudor a formatge terrible. En un racó hi tenia una taula que se suposava que era per fer 

deures, però, més aviat semblava l'Everest de roba i paperots. En Pol-Jan tenia dues manies: La 

primera era que odiava el seu nom i per això tothom li deia PJ. La segona mania era que no li 

agradava gens estudiar, ni res per l'estil. Ja tenia onze faltes de deures. 

 

Un dia, en PJ, que tornava de l'escola amb tres faltes de deures més, va veure una botiga de 

segona mà. Com que tenia massa deures per l’endemà, i sabia que els pares el renyarien i es 

posarien com una fúria quan descobrissin les noves faltes, va entrar-hi. Un home d'aspecte 

peculiar, molt alt i esprimatxat, amb un bigoti molt llarg i rar el va atendre treient-se el barret i 

amb una gorra a la mà: 



 27 

 

- Hola jovenet! No t'agrada estudiar, oi que no?- va preguntar-li. 

- I tu com ho saps el que no m'agrada?- va dir-li estranyat. 

- Bé, tornem al meu tema. No t'agrada estudiar perquè ho sé, i tinc la solució. Té, aquesta 

gorra és “la gorra de pensar”. 

- Que “guai” tio! I com funciona? 

- Només has d’agafar els apunts i mirar-los. La gorra triplicarà el que tu saps. Només mira’t els 

apunts- i el va empènyer cap a fora i va tancar la porta. La porta es va obrir i el senyor li va 

recorda. 

- Aquesta gorra fa màgia. Cuida-la bé i segueix les meves instruccions!. 

 

El PJ se la va mirar. Era de color verd caqui. Quan va arribar a casa va apartar la muntanya de 

roba i va treure els apunts. Estaven arrugats, llegia bastant bé. Es va posar la gorra i va llegir els 

apunts. Ell no se n’adonava però s’ho estava estudiant. 

 

L’endemà van fer el control. En PJ estava massa nerviós per mirar la nota. Quan va obrir els ulls 

no es podia creure el que estava veient. Era un DEU! Ningú no es creia aquella nota, ni tan sols 

ell. Els seus pares el van felicitar i es va posar a saltar. Va passar el mateix els dies següents. 

Amb la gorra treia notes que no baixaven del set i mig. Fins que no va poder aguantar més i un 

dia ho va dir al seu millor amic, en Lian. 

 

- Lian, les meves notes tenen trampa. Has notat que els dies d’examen portava una gorra? 

- Sí, és clar, per què ho dius? - va preguntar-li estranyat. 

- Perquè es màgica. Si jo miro els apunts ella triplica els meus coneixements. 

- Trampós fatigós! Ets un traïdor! Trampós! 

 

Al cap de dos minuts, tothom ja ho sabia. Quan es creuaven li llençaven una mirada assassina. 

I, si encara no n’hi havia prou, en PJ encara portava la gorra. 

 

Quan va arribar a casa es va treure la gorra per dutxar-se i la seva mare la va posar a la 

rentadora. L’endemà en PJ es va despertar a les 8:59 h., va sortir com un coet de casa amb la 

motxilla mal penjada. Quan va arribar a l’escola ja estaven fent l’examen.  
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Es va asseure i el va fer. A l’hora següent el mestre va entrar a la classe. Ostres, no! No sabia 

posat la gorra! Ara segur que suspenia. I, quina sorpresa es va dur quan va veure aquella nota, 

un 10! 

 

Quan va sortir de l’escola va veure el senyor d’aspecte peculiar i li va dir: 

 

- L’única màgia que proporciona aquesta gorra és la confiança en un mateix. 

 

Berta Valera (4t Bernats) 

En Neptú 

Hola, sóc en Neptú... La veritat és que tinc molts anys, tinc tants anys que no sé quants anys 

tinc. Però hi ha una cosa que no entenc, si tinc tants anys i encara sóc petit, els meus quants 

anys deuen tenir? Però bé, això mai m’importa. Segurament que molts de vosaltres estareu 

pensat que sóc un planeta però no, jo no sóc un planeta, jo sóc un bacteri bo de la terra, però 

m’han batejat com Neptú, per això m’agradaria explicar-vos el meu viatge des del cos humà de 

la terra fins aquí a l’espai. 

 

Mireu, jo abans vivia en un cos humà de la terra, era un home molt afortunat, es guanyava la 

vida fent d’astronauta i anava amunt i avall amb el seu coet. És un coet molt especial, és tan 

especial què l’han traslladat al museu, i es diu Bala 3.000. Nosaltres hi vivíem molt i molt bé 

allà dins del cos, però... El meu tiet, Jaume Frank, és un inventor molt conegut per tots els 

bacteris del món. Va formar un laboratori en el cor i va descobrir que totes les persones es 

moren, i si la persona es mor totes les coses del seu interior també es moren, per això va dir 

que en el nostre pròxim viatge a l’espai baixaríem del coet Bala 3.000 i allà començaríem la 

nostra vida de nou, i així va ser, vam baixar del coet Bala 3.000 i vam començar la nostra vida a 

l’espai. I així és com he arribat fins aquí, porto molts anys vivint aquí i ja m’he acostumat. Jo 

sempre, en algun moment del dia, recordo la meva primera vida amb l’astronauta i el seu coet 

Bala 3.000. 

 

Natàlia Martí (4t Martinets) 
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Cicle Superior 

El llit dels somnis 

Cada nit en Toni vola sobre el seu llit, un llit que el porta pel món de la imaginació, la 

confiança, l'amor i un munt de dinosaures. Potser encara no us ho he dit, però en Toni sempre 

va amb el Tatabà, un diplodocus de peluix que l'acompanya a tots els llocs. En aquell món 

també hi ha un munt d'amics seus: la Dafa (un archaopteryx molt divertit), el Midofi (un 

tyranosaurus rex que el protegeix dels coixins voladors que llencen boles de gelat) i molts 

amics més. El llit té un coixí de plomes d'oca que li va fer l'àvia, i en els seus mons d'imaginació 

fa servir el seu escut d'amistat contra els cors que tiren cotó de sucre. Un dia, després d'acabar 

l'escola, els pares d'en Toni li van dir que li comprarien un llit nou perquè ja li anava petit el 

seu. En Toni es va passar tota la nit sense dormir pensant com podria solucionar aquell 

problema sense revelar el secret que amagava, prou problemes tenia ja! L'endemà al matí, els 

seus pares van veure que feia ulleres i que no volia menjar-se els cereals. Van adonar-se de 

seguida que la idea de llençar el llit l'havia afectat bastant i per això li van dir que podria 

convidar un amic seu a quedar-se a dormir. Però en Toni no quedava convençut. Aquella nit 

s'ho va passar bé amb el seu amic, però estava una mica trist perquè no volia abandonar aquell 

món. L'endemà, quan l'amic se n'havia anat, els pares de'n Toni li van ensenyar el llit nou: era 

verd i marró, alt, tou i ample, cosa que l'altre llit no tenia. Poques hores després que en Toni se 

n'hagués anat a dormir, una llum blava el va despertar. Venia de sota el moble de la roba, era 

el coixí de l'àvia! En Toni el va agafar amb els ulls plens de llàgrimes i va pitjar un botonet que 

hi havia en una punta del coixí, d'on va sortir una pantalla des d'on va veure el seus amics de 

l'altre món que el saludaven, i ara cada nit torna al món a través del coixí. 

Martí Peyra (5è Xaloc) 

El gos que volia ser poeta 

Un dia fred i boirós un gos de pelatge torrat estava tancat dins de casa, mirant al cel i desitjava 

que es fes de nit per anar de vacances. Mentrestant els seus amos havien sortit a comprar 

menjar. Passava l'estona i els amos no tornaven, el gos que es deia Bru va pensar que ell era el 

gos més famós del carrer i que almenys hauria de tenir més bona sort que els altres animals de 

la seva espècie. En aquell moment es va sentir un soroll molt fort i tot de sirenes.  
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En Bru es va tornar boig amb aquell soroll i es va posar al sofà i es va tapar amb coixins. En 

pocs segons va caure en un son profund, ben profund... Es va despertar i es va trobar en mig 

d'un bosc frondós. Aterrit va començar a caminar pel bosc. Va sentir un soroll de fulles, va 

notar que algú l'estava seguint. De sobte va sortir una guineu que li va preguntar qui era i què i 

feia en aquell món. El gos Bru li va contestar amb una beu tremolosa que ell era el gos Bru i 

que no sabia què hi feia en aquell lloc. La guineu, no s'ho va pensar més i el va agafar amb una 

de les seves potes escanyolides, corrent entremig de fulles, arrels, branques van arribar davant 

d'un arbre gegant. En Bru va fer una cara de bocabadat que li va caure la baba. La guineu Guini 

li va explicar que a la copa de l'arbre hi havia la reina del bosc: Granotaira III i depèn de la 

persona li concediria un desig. La Guini i en Bru van pujar l'arbre per unes escaletes marrons de 

fusta humida. Quan van arribar a la copa van veure una granota Granotaira III. La granota 

verda i llefiscosa es va girar cap a ells i va cridar QUÈ HI FA AQUEST GOS TANT POLLÓS I  

FASTIGÓS AL MEU REGNE!!! 

El gos en sentir aquella rima tan “divertida” li va preguntar a la reina si li podia ensenyar a 

inventar-se rimes o poemes, i la Granotaira III li va dir que és clar que sí perquè en aquell món 

tothom s'ajudava. En Bru es va despertar perquè sentia sorolls, quan va obrir els ulls va veure 

que es trobava enmig d'un bosc amb un arbre gegant, una granota, una guineu... De seguida es 

va a posar a escriure un poema titulat: UN SOMNI FET REALITAT!!! 

I vet aquí un gos i vet aquí un somni i aquest conte s'ha acabat.  

Cesca Monserrat (5è  Mestral) 

Agüi y yo contra los basureros 

Era un día maravilloso de otoño, exactamente el 29 de octubre, el día de la gran limpieza. Ese 

día los basureros de la ciudad salen a darlo todo. 

Agüi, que es un envase de agua muy sucio, y yo, que me llamo Bico, que soy un envase de 

beicon también muy pringoso, estábamos caminando por una calle ancha para ir a visitar a 

nuestra amiga Magda. Agüi y yo conocimos a Magda, un papel de magdalena, en una papelera 

del Parque de la Ciudadela, de la que conseguimos escapar porque unos niños que jugaban a 

fútbol la volcaron de un balonazo. 

De repente una cosa gigante con pelos nos arrastró contra nuestra voluntad a una cesta 

también gigante. En ese momento nos dimos contra algo muy duro y nos desmayamos. 

Cuando nos despertamos estábamos en un sitio muy oscuro y yo exclamé: 

-¡ Nos estamos moviendo solos! 
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Pero Agüi no podía hablar, al final dijo: 

-¡In… in… incineradoraaaaaa! 

¡Una cinta transportadora nos estaba llevando hacia una incineradora! 

Los dos corrimos y corrimos en contra dirección pero nuestros esfuerzos eran en vano. 

Finalmente logramos saltar de la cinta que nos llevaba directos a las llamas y nos escapamos. 

Cuando salimos de ese infierno nos encontramos con un contenedor de reciclaje amarillo y 

dijimos a coro: 

-¡¡Es nuestro hogar!! 

 

Guille Barrasa 

5è EPRI Mestral 

Una historia de Sant Jordi una mica diferent! 

-Pare, prou! -crida la princesa Betty al seu pare el rei Eduard -Estic farta que sempre m’estiguis 

buscant parella! –finalitza la Betty i, inflant-se de morros, se'n va corrents cap a la seva 

habitació. 

-Eduardet meu, saps molt bé que la nostra filleta mai es voldrà casa r–diu la reina Gisel, mare 

de la Betty -Quina pena de filleta hem tingut! 

-Quines ganes tinc d’escapar-me d’aquí i anar-me’n a les muntanyes! –diu la Betty mirant 

somniadora per la finestra de la seva habitació. -Sense obligacions, nois, pares i segur tindria 

una cabana guapíssima feta per mi. 

-Saps què? Impossible! –diu el seu gos Ringo, parla gràcies a què els millors educadors 

d'animals del regne li'n van ensenyar, més o menys –NO viuries... més d’una setmana allà. 

Aquesta mateixa nit la princesa va agafar: roba de muntanya, el maletí de maquillatge, el 

necesser, instruccions per munta una cabana i un mapa de les muntanyes. I salta amb un 

paracaigudes rosa per la finestra. 

-Princeseta, desperta’t! –cridà l’Eduard davant la porta de l’habitació de la Betty –Oh! Gisel la 

nostra filleta no està a la seva habituació dormint! –crida el rei tot espantat i sense aire. 

-Què dius, Eduartet! –diu la Gisel des del lavabo –espera un segon que em trec els cogombrets 

dels ulls –l’hi diu la Gisel a l’Eduard. 

Uns segons més tard l’Eduard crida: 

-Ah! Un monstre amb la cara verda! 

-Poca vergonya! Que sóc jo, la teva doneta –diu enfadada com una mona la Gisel. 
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-Ai, la Betty deia: “Escapa muntes –diu el Ringo- jo a matí busca patx grogues, troba Sant Jordi 

misteriós cavaller –els informa el Ringo als pares de la Betty. 

-L’has trucat perquè vingui cap a qui, eh que sí? –diu la Gisel gairebé sense poder parlar per 

culpa de la mascareta verda que porta. 

-Xi –l’hi responia el Ringo –xa arribat, està a porta principal. 

Els Reis i el Ringo se'n van corrents la porta principal. 

-Hola, reialesa. Jo sóc Sant Jordi i aquest és el meu cavall blanc –és presenta el cavaller ja no 

tan misteriós que el Ringo segons ell la trobat a les pàgines grogues. 

-La nostra filleta s’ha escapat i el Ringo, l’animal que t’ha trucat, diu que s’ha escapat a les 

muntanyes –l’hi diu la Reina Gisel, i el Sant Jordi es gira cap el Ringo estranyat de que fos ell 

qui l’hi truqués. 

-Tu què mires!- diu el Ringo al Sant Jordi que el mira des de la punta del morro fins la de la cua. 

 

Més tard Sant Jordi està a les muntanyes amb el Ringo buscant la princesa Betty. 

-Oh! Quina cova més estranya! –diu el Jordi davant de una cova pintada de rosa. –Cova de la 

Dragona Maria –llegeix d’un cartell. 

-Betty! Betty! Mira quin pintaungles més guai m’he comprat! –diu una veu desconeguda, 

dintre la cova. 

Sant Jordi entra, veu una dragona rosa amb un vestidet granate, unes botes amb talons i un 

quilo de maquillatge. El Jordi espantat l’hi diu: 

-Dragona, per què has segrestat la princesa Betty. 

-No m’ha segrestat, m'he escapat jo. A més ara sóc la seva compi de cova –li diu la Princesa. –

Perquè ho sàpigues, compi és companya. 

-Dragona , torna’m la Betty! T'ho ordeno! –però la Maria no va fer cas a Sant Jordi i li tira una 

flama de foc groga fosforescent. 

Sant Jordi se’n va corrents, per la por que té de la Dragona Maria i el Ringo: 

-En quedo amb la Betty a la cop de la Marie per tenir-la protegidi de molt diu el Ringo. I acaba:- 

Ah! I... FIC. 

Marta Valls (6è Marinada) 
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El concurs de patates 

En un poble molt llunyà vivien tres germans: en Marcel·lí, la Novaliana i l’Agustiní. Els tres 

germans mai s’haurien imaginat el que els anava a passar, no s’esperaven una cosa així. Un dia 

tots tres van rebre una carta on els informaven que havien estat seleccionats per a formar part 

d’un concurs, serien concursants de la “ECDP”. Ells creien que “ECDP” significava “El combat de 

punys”, això els va sorprendre, però la sorpresa seria més gran, ja que era una altra 

competició; ECDP significava “El concurs de patates”. Els tres germans estaven molt 

equivocats.  

Per quedar ben classificats van anar a la botiga “Lex Pon” on van comprar tres parells de 

guants de boxa de la mida XXXL . Els d’en Marcel·lí eren de color vermell com les maduixes, els 

de la Novaliana eren de color groc com les llimones i els de l’Agustiní eren de color verd com 

les peres. Estaven convençuts que amb aquests guants podrien guanyar a tothom, els guants 

eren del color de les seves fruites preferides.  

L’ECDP es celebrava en un altre poble, havien d’arribar fins a Espianya que estava molt lluny. 

Ells anaven molt carregats amb la seva bossa amb els guants de boxa i van agafar un tren amb 

una locomotora tan negra com el carbó i un autocar que semblava un cuc gegant. Van trigar 

cinc hores en arribar i es van quedar molt cansats, arribaven els últims.  

A Espianya tot estava preparat per al concurs. En arribar els van donar un full on posava les 

normes que havien de seguir, però era tan tard que no les van llegir i no van fer res bé i amb 

les presses no van escoltar res. Van agafar els guants de boxa i van començar a donar cops als 

morros a totes les persones que es trobaven, ho feien molt fort perquè volien fer-ho bé. Els 

altres concursants no portaven guants portaven davantals... 

Quan van arribar els jutges del concurs allò era un caos, ningú entenia res. Aleshores els jutges 

els van dir que l’ECDP era “El concurs de patates”. En Marcel·lí, la Novaliana i l’Agustiní van 

cridar “El CONCURS DE PATATES”!!!! I no entenien com s’havien equivocat tant.  

Havien de cuinar les millors patates. Van preparar unes patates de pressa i corrents. Es van 

tornar a equivocar, van ficar molta sal i enlloc de patates van agafar albergínies. Els jutges van 

trobar que les seves patates eren horribles i per això els van donar com a nota un “-10”; eren 

els últims classificats. Van perdre el concurs de l’ECDP, però van tenir un premi de consolació 

perquè els seus guants recordaven a les maduixes, a les llimones i a les peres. 

En arribar al poble tots estaven esperant els tres germans, havien perdut el concurs, però 

encara que van quedar últims van celebrar que almenys van tenir un premi. 

 

Albert Miras (6è  Terral) 
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L’ombra del passat 

- Emma, espavila, que comença el concert! 

- Ja vinc Cris! Encara no en sé de maquillar-me! - l’Emma s’està maquillant, d’aquí a dos minuts 

comença el concert i encara s’ha de vestir i afinar el violoncel. 

- Ostres! Criiiis!!! – no troba el cinturó i comença a posar-se nerviosa.  

- Què passa, Emma? D’aquí a no res entres a l’escenari, m’has sentit? – la Cris no obté 

resposta. – Però, però… què fas aquí a terra? – L’Emma és a terra amb els ulls tancats. - Emma 

si us plau, respon! –Llavors en aquell mateix moment, l’Emma obre els ulls com unes taronges, 

l a Cris fa un bot de l’ensurt i va a avisar la Joana. 

La Joana, que ve corrents, seu al costat de l’Emma i li xiuxiueja a cau d’orella: 

- Tranquil·litza’t, surt a l’escenari i després ja parlarem.- La mira als ulls, l’Emma assenteix amb 

el cap i la Joana, després d’un gran somriure, se'n va cap on són les altres dues; la Marta i la 

Gisela. 

 

2 MESOS DESPRÉS, AL SEGÜENT CONCERT DE L’EMMA… 

La situació es repeteix, l’Emma sent un gran mareig, aquest cop, però, no és la Joana qui acut a 

l’ajuda de l’Emma sinó la Gisela, encara que tothom li diu “Gigi”. 

- Vols un got d’aigua, guapa? – la Gisela sap que alguna cosa li passa a la seva amiga. 

- No, gràcies Gigi, em cuides molt, però estic bé… de veritat. – No està bé, però no vol 

preocupar la seva amiga, ja ha fet prou per ella. 

 

A CADA CONCERT…  

Aquells marejos són per culpa d’una ombra que veu l’Emma, és estrany, però no sap perquè la 

veu, qui és i per què només la veu ella.  

 

DESPRÉS DEL CONCERT, A L’HABITACIÓ DE L’EMMA… 

L’Emma els ho ha explicat tot, i les seves amigues no saben què dir, és molt estrany això que li 

passa a l’Emma i sobretot…:  

- Que fort!!! – la Marta no s’ho creu, és la més divertida i es pensa que és una broma; ella n’ha 

fet moltes d’aquestes, i decideix seguir el joc. – Emma… estic al·lucinant! 

- No m’ho crec ni jo…! – l’Emma quequeja, no ho pot evitar. 

- Això ho hem d’investigar! – crida la Gigi, que és la que més entusiasmada està. 

- No, Gigi, potser són imaginacions meves i us estic fent posar nervioses. 

- No, Emma, la Gigi té raó! – la Cris i la Joana hi intervenen a la vegada. 
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Totes esclaten a riure, al final això resultarà divertit… 

Llavors, al mateix minut, al mateix segon, en aquell mateix instant, una idea passa pel cap de 

totes les amigues. 

- Ja està! – criden totes a l’uníson. 

- L’àvia… Emma… la teva àvia… va morir fa poc, veritat? – la Joana no la vol ferir i parla 

tendrament i lentament. 

- Sí… és clar! A l’àvia li encantava que li toqués el cel·lo i per això a cada concert la veig… bé, 

veig el seu esperit. – l’Emma acaba de comprendre perquè la veu a cada concert. 

- Emma, el millor és passar pàgina i … - la Marta no s’atreveix a continuar, ara ja sap que això 

no és una broma.  

- Deixar que la teva àvia vegi la llum –. Ja està, frase acabada, la Gigi ha pensat que algú ho 

havia de fer… no? 

 

AL SEGÜENT CONCERT… 

- Aquesta cançó està dedicada a la meva àvia que va morir fa poc i li encantava escoltar-me. 

I sense deixar que la gent aplaudeixi, comença a tocar una melodia trista però que li serveix 

per acomiadar-se, en aquell instant apareix l’ombra, però aquesta vegada és reconeixent, veu 

com la seva àvia li somriu i desapareix abans de que per la galta de l’Emma rodolí una llàgrima 

humida. 

 

Mar Dalet (6è Marinada) 
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Primer Cicle d’ESO 

La mà 

 

Em dic Ellen, tinc 13 anys, sóc alta, morena amb cabells llisos i bastant guapa. 

Visc al Carrer Major, porta número 13. Els meus pares no hi són gairebé mai a casa, sempre 

treballen, així doncs, normalment estic sola. 

 

 

1. Més valenta del que et penses 

 

És dimecres a la tarda, i vaig cap a casa amb les amigues, fent plans pel dissabte a la nit. 

 

Així doncs, lloguem una “peli” de por pel dissabte?- proposo 

De por? No, de cap manera que després no dormo. 

Però com has de tenir por d’uns éssers que no existeixen! –  protesto 

I què passa, que no tens por de res, tu? 

Et sorprendries si et digués que sóc més valenta del què et penses. 

 

I després d'aquesta frase continuo el meu camí amb el cap ben alt. 

 

Quan estic aturada al semàfor em ve una esgarrifança: una marca de color vermell semblant a 

una mà em fa tremolar de dalt a baix. No l’havia vist mai, aquella marca, n’estic segura. No li 

dono cap importància i segueixo caminant. Un cop a la porta, trec les claus i entro a casa. Com 

de costum, no hi ha ni una ànima.  

 

M’estiro al sofà. Encara em pregunto què dimonis deu ser “allò” pintat al semàfor. Els meus 

pensaments s’esvaeixen quan sento un soroll metàl·lic, algú fent rascar les ungles contra un 

ferro. Em tapo les orelles, aquest soroll em repugna.  
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2. Una mica més a prop 

 

Les vuit del matí: la dolça veu de la meva mare em desperta. 

 

- Ellen, desperta’t que són les vuit i he de marxar d’aquí a un quart d’hora. 

 

Esmorzo amb els ulls encara tancats. Després vaig a l’habitació a vestir-me. Em miro al mirall i 

faig un llarg i profund sospir: “aquesta nit ho he passat malament, he tingut un malson” Em 

sento cansada. 

 

Al sortir de l’escola agafo l’autobús per anar a anglès. Com ho odio! La professora em fa fora 

de classe per adormir-me damunt del llibre. No sé per quin motiu tinc tanta son. 

 

Les portes de l’autobús s’obren. “Ja he arribat a casa!” I de sobte, torna l’esgarrifança. Aquest 

cop la marca és més gran, i està pintada a la parada de l’autobús. A baix, clarament es llegeix: 

“no t’espantis”. Em paralitzo: “Què està passant? Com una marca em pot fer tanta por? A MI!”  

 

Necessito dormir, està clar. 

 

 

3. M’estic tornant boja? 

 

M’estiro al llit i tanco els ulls.  

 

Em desperto. El rellotge marca dos quarts de quatre de la matinada. El soroll metàl·lic m’ha 

despertat, cada vegada se sent més fort. Seran els veïns, segur. Qui més podria ser? No hi 

dono més voltes, continuo dormint. 

 

El despertador sona. M’aixeco d’un bot. I la mare? Són les vuit. Vaig al lavabo i em miro el 

mirall, estic suant, i no sé per què. Tinc una esgarrapada al coll. I en aquell mateix instant, em 

venen unes ganes immenses de plorar, però m’aguanto. 

 

Agafo la motxilla, em dirigeixo lentament a la porta i marxo cap a l’institut. Ara em toca 

matemàtiques, espero no adormir-me com ahir a la tarda a la classe d’anglès.  
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La Clàudia em pregunta si estic bé, és veritat que faig molt mala cara, però no entenc el motiu. 

A la classe, penso que tot allò és massa estrany: les marques de color vermell cada cop més a 

prop de casa, el soroll metàl·lic, els malsons... 

Començo a tremolar, tinc por, tinc molta por, em vull morir. Aixeco la mà i demano si puc anar 

al lavabo, estic pàl·lida. 

 

Obro l’aixeta i em mullo la cara, encara tremolo i no paro de pensar en tot això que m’està 

passant últimament. 

 

-Tinc por, tinc molta por... – em dic molt fluixet a mi mateixa. M’estaré tornant boja? 

Probablement. 

 

 

4. Sola 

 

Sona el timbre de les cinc, necessito anar a casa, he de parlar amb els pares, explicar-los el que 

passa. 

 

Mentre faig el camí habitual tota sola, ve la Clàudia per darrere. 

 

-Ellen, espera siusplau!- crida dirigint-se a mi. Jo em giro. 

-Ellen, es pot saber què et passa?  

-Res.- dic amb un fil de veu. 

-Ja, segur. Saps què? Si no vols explicar-m’ho, m’és igual, segur que tampoc em necessites – i 

se’n va. 

 

Em quedo immòbil, sense ànima. La meva millor amiga, l’he perduda, segur. 

Em giro a esperar al semàfor, el miro amb atenció i veig que la marca ja no hi és. No ho entenc, 

no entenc res. 

 

Giro pel carrer de l’esquerra, trec les claus, i aixeco la vista. A la porta de casa hi ha pintada la 

mà. Serà una punyetera broma? O simplement, hi ha un psicòpata que es pinta la mà i em 

segueix? 
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Llavors em ve al cap la conversa de dimecres amb les meves amigues quan vaig deixar clar al 

món que jo no tenia absolutament por de res. Ara sé que m’equivoco, tinc por. Entro al 

rebedor i tanco la porta amb clau. “Per si de cas”, penso. 

 

De cop, una altra vegada el soroll. Em tapo les orelles de nou i crido, el soroll és cada vegada 

més fort, és el soroll més irritant del món. 

 

Vaig cap el passadís, la porta de l’habitació està tancada. Estrany. Noto com les llàgrimes em 

llisquen per les galtes, ploro de la por. El soroll continua, jo ja no puc més. Estic a punt de 

desmaiar-me. 

 

Agafo el pany de la porta, l’obro. 

 

Se’m talla la respiració, vull cridar però no puc, vull escapar però els músculs no em responen. 

Veig una llum blanca, intento respirar, però és impossible. 

Caic a terra, no m’aguanto, no respiro, s’ha acabat. Un home vestit de negre, amb la mà 

pintada, és plantat allà al mig de l’habitació i observa com una nena cau damunt dels seus 

peus. 

Mercè Ripoll (1r ESO) 

Lo Parot 

Ja fa més de 500 anys que estic aquí plantat, a Catalunya, a la Terra Alta, sóc una olivera i 

aquesta és la meva història. 

Era l’any 1500, un mercader es dirigia al mercat que es feia cada setmana, portava llavors 

d’hortalisses i també d’arbres, però, en un descuit, vaig caure del carretó i em vaig quedar allà, 

al bell mig d’aquell camí llarg, sec i pedregós. Amb el pas de la gent i els cavalls em vaig anar 

enfonsant més i més a la terra fins que estava tan plantat que no podia veure el cel. 

Van passar dies i dies fins que, un d’ells, de cop i volta, vaig veure com un raig de sol 

m’il·luminava, em vaig despertar de cop i vaig mirar, estava deixant de ser una llavor per a 

convertir-me en un preciós oliver. Van passar els dies, les setmanes i cada vegada em veia més 

alt, fort i gran. Va arribar un dia en què tit ho veia més petit, però m’equivocava estava tan 

acostumat a veure les coses més grans que jo, que quan veia passar gent que era més baixeta 

que jo, no m’ho podia creure. 
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Van passar els mesos i jo seguia allà, veient passar la gent, com canviaven les estacions, i 

sentint com naixien els meus fruits que la gent agafava al passar. Un dia, vaig escoltar un soroll 

molt estrany que no havia sentit mai abans, cada cop el sentia més i més a prop fins que vaig 

veure un animal estrany, era de color negre amb unes lletres i números al davant, i portava 

una mena de rodes, i una persona dins. Dies més tard, em vaig adonar que no era un animal 

sinó un aparell extraordinari que anomenaven cotxe, amb els mesos em vaig acostumar a la 

seva companyia. 

Un dia assolellat va venir un jove amb un cavallet i molts pots de pintura, es va passar la tarda 

amb mi i em va pintar amb molts colors, crec recordar que els seus amics l'anomenaven Pablo 

Picasso. 

Anys desprès em vaig despertar sentint un soroll de gent cridant i una veu que deia que 

estàvem en guerra. Al començament, tenia por perquè pensava que si als homes els mataven, 

què farien amb un pobre oliver que està al mig d’un camí i no serveix per res? 

 

Un dia, estava jo tranquil, quan de cop i volta, va aparèixer un noi armat vestit amb un 

uniforme verd. Vaig deduir que era un soldat, s’estirà a la meva ombra, sospirà i de la butxaca 

va treure una carta. Estava escrivint a la seva xicota quan acabà es posà a plorar, les seves 

llàgrimes van regar les meves arrels, es va quedar allà, un parell d’hores, assegut, pensant, 

segurament quan s’acabaria aquella guerra que ens estava afectant a tots. 

Tres anys més tard, vaig sentir unes campanes, música i gent cridant i rient era una cosa que 

no havia sentit des de feia anys. Allò significava que la guerra havia acabat. Jo també em vaig 

posar content. Per fi s’havia acabat tot aquell malson i podíem estar tranquils, encara que n'hi 

havia alguns que, en veu baixa, deien que havien perdut la llibertat. 

 

Des d’aquell moment, tots els anys han estat iguals, a l’hivern, sempre ha nevat i he acabat 

tenint fred encara que jo sóc un arbre de fulla perenne i per sort, no em cauen les fulles; a la 

primavera, és quan millor m'he trobat he vist molts colors diferents, molts ocells que sovint 

m'han fet companyia, i una suau brisa ha acariciat les meves fulles. A l’estiu, ha estat quan més 

moviment de gent hi ha hagut, a vegades, han vingut famílies els diumenges a dinar al camp i 

les he vistes feliços. Els nens s'han amagat darrere els arbres, han pujat pel meu tronc i s'han 

assegut a les meves branques i per la tarda, han tornat cap a casa. A la tardor, només m'he 

entretingut veient els pagesos conrear aquests llargs camps i agafar el raïm amb el que després 

han fet el vi. 
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Han passat els anys i jo segueixo aquí, com el primer dia, però cada vegada, més vell i amb les 

branques caigudes, el millor d’haver viscut tant anys és que he passat per moltes èpoques, ja 

siguin bones o dolentes, molta gent em coneix com l’avi de les oliveres però jo, prefereixo que 

em diguin Lo Parot.  

 

Laura Agustí (1r ESO) 

El meu avi 

La Cèlia esperava ansiosa que fossin les sis. Ja feia mitja hora que era davant del rellotge del 

menjador esperant l'avi. El seu avi era un home rialler i amable. Tenia seixanta-quatre anys i li 

agradaven molt les flors tot i que, la seva autèntica passió era viatjar. Havia viatjat per tot el 

món. Des de la gran muralla de la Xina fins a les misterioses illes del triangle de les Bermudes i, 

de cada viatge, portava un record per a la Cèlia. Al cap d'una estona, que se li va fer 

interminable, va sentir el xerric de les claus furgant el pany de la porta. Va córrer cap allà i, en 

veure l'avi recolzat a la porta amb un somriure d'orella a orella, el va abraçar. 

-Cèlia, què gran t'has fet! -li va dir estrenyent-la. 

-Gràcies, avi! T'he trobat molt a faltar -li digué ella, i tots dos agafats de la mà entraren a casa. 

L'avi romangué a casa seva tres setmanes perquè s'havia posat malalt i cada dia estava pitjor. 

La Cèlia havia sentit converses entre els metges que afirmaven que l'avi no tenia remei i que 

moriria. Una matinada, la Cèlia sentí que l'avi la cridava i entrà a veure'l. La seva habitació 

estava poc il·luminada i hi feia calor. El seu avi li digué amb una veu d'ultratomba: 

-Acosta't... veus aquell paquet que està a la taula? Agafa'l, és per tu... t'estimo... gràcies per tot 

el que has fet per mi... -i tancà els ulls. 

-Avi? -digué amb veu tremolosa. Li tocà la mà i unes llàgrimes li lliscaren per les galtes i 

caigueren sobre el cos inert de l'avi. 

L'endemà, els seus pares varen anar a l'enterrament i ella es quedà sola a casa. Es tancà a la 

seva habitació i s'estirà al llit. No tenia ganes de fer res i notava un buit a l'estómac. De cop, 

recordà el paquet. El va buscar i el trobà sota el llit. Amb una mà el va palpar i en tragué una 

carta que hi deia: 
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La Cèlia acabà d'obrir el paquet intrigada i hi trobà una capseta de bambú amb molts 

guarniments. La destapà i hi trobà deu pots de vidre . Amb les mans tremoloses n'agafà un i el 

va mirar de prop. Estava buit. Amb ganes de plorar el destapà i cansada es tapà amb els 

llençols. De cop, li entraren unes ganes enormes de tancar els ulls. No ho pogué resistir i caigué 

en un son profund. Aquella nit va somiar que travessava el desert del Sàhara amb globus. La 

nit següent que pujava a la torre Eiffel i que es banyava a les platges de Hawaii.  

Un matí, quan es va llevar, es va fregar els ulls i amb un somriure va mirar la capsa. Dins 

d'aquella capsa de bambú de color ocre hi havia guardats tots els viatges que havia fet l'avi, i 

es va adonar que era el regal més bonic que li havien fet mai. Des d'aquell dia, totes les nits 

obria un potet de vidre de la capsa i somiava en viatges a llocs increïbles. I cada vegada que 

somiava, tenia la sensació que el seu avi era allà, al seu costat, i li somreia.  

 

Justina Montserrat (1r ESO) 
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PD: T’estimo 

 

Pfff! Una altra nota de la mare.  Ja fa dos dies que no la veig: ahir que havia d’anar al màster de 

vuit del matí a deu de la nit, i avui que tenia una reunió molt aviat. Però tant és. La feina és la 

feina i tal i com està la crisi últimament millor no queixar-se. 

A primera hora toca història amb “ L’antipàtica”. Tothom li diu així perquè, no és que sigui 

molt amable. A sobre història no és l’assignatura que més bé se’m doni ... 

En arribar a classe, l’Ainoa, la meva millor amiga, m’ha fet un senyal perquè m’assegués amb 

ella, però la veritat, és que, encara que no l’hagués fet, m’hi hauria assegut. Feia una setmana 

que no la veia perquè estava malalta, i li havia d’explicar moltes coses. La setmana passada va 

ser molt moguda. És que sempre passa el mateix, quan estàs malalt, et perds moltes coses. 

Durant la classe d’història, li he estat explicant tot a l’Ainoa: que la noia més odiada de tot el 

curs estava sortint amb el noi que li agradava des de 5è, que han substituït la professora 

d’Informàtica per un noi molt guapo, i que el Mario, un dels nois de 3r d’ESO, i amic de 

l’Hèctor, el noi més guapo que he conegut mai, no havia parat de preguntar per ella durant 

tota la setmana. 
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He arribat a casa a l’hora, però, tot i així, la mare no hi era. En el seu lloc, hi havia una nota: 

 

Avui he tingut un examen de xinès. Tot i que em preguntava coses fàcils com, tradueix: 头 (cap 

de cap del cos), o 大 (gran de mida), m’ha costat una mica, i pel que veia, a l’Ainoa, li ha anat 

més o menys bé. No mossegava gaire el bolígraf, no feia sorolls amb les mans, i quasi sempre 

estava escrivint... no com en altres exàmens, que es passava la meitat del temps mirant les 

mussaranyes. Però més li val aprovar, perquè la seva mare, li prohibirà entrar al Facebook 

durant el temps que ella cregui, i com que conec l’Ainoa més que ningú,  sé que ella no podria 

estar ni dos dies sense Facebook. Doncs imagina't indefinidament! 
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L’Ainoa, avui, estava insuportable, no parava de dir-me: 

- Em sembla que he suspès l’examen de xinès! Em moriré sense Facebook! 

 

I jo sempre li deia el mateix: 

- No t'amoïnis, que jo crec que et va sortir bé, ja t’ho he dit abans ... 

Però al final em vaig cansar i li vaig dir:   

- Saps que no ets el centre del món? Perquè estàs essent una mica egoista! 

- Jo, egoista? 

- Sí, tu. En tot el dia no has parat de dir que suspendries l’examen, però saps? Hi ha problemes 

més grans. Per exemple: la meva mare i jo, que fa ja com un mes que ens parlem a través de 

papers, i els únics moments que hem estat parlant, han estat molt breus, perquè una de les 

dues tenia pressa per arribar a un altre lloc o simplement en aquell moment estàvem 

ocupades. 

- Ai, ho sento, en aquest moment no sé què dir-te. 

- Ho sento, ho sento? Això és tot el que saps dir? I si no saps què dir-me... millor calla, que així 

no t’equivocaràs! 

I me’n vaig anar directament cap a casa, i quan hi vaig arribar, sense mirar enlloc vaig anar a 

l’habitació. 

Quan vaig estar més calmada, vaig baixar al menjador desitjant que hi hagués la meva mare. 

Però en efecte, no hi era, però com si no fos costum, havia deixat una nota: 
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Això em va tornar a recordar el que havia passat amb l’Ainoa i vaig tornar a plorar. Durant 

aquell mes no havia vist gaire la seva mare. Algunes noies de la seva edat, pensarien: Això és 

dolent? Però és el millor! Ningú que et controli, ningú que t’exploti a preguntes cada cop que 

vulguis quedar, ningú que cada cop que tornis a una hora no molt raonable, et pregunti per 

què no has arribat a l' hora acordada i et castigui. Però jo ho veig diferent: ningú que quan 

arribis a casa et digui: com t'ha anat el dia?, ningú que et faci el sopar quan tu estàs fent una 

altra cosa i no tens temps de fer-lo, ningú que t’aporti la sensació  que si tens algun problema, 

pots comptar amb ella, i tot això durant UN MES! Però el més trist és que no tens a ningú amb 

qui compartir tots els sentiments que et provoca cada cop que recordes que el teu pare ja no 

és a casa. Que ja no pots estar amb ell, perquè ja fa un any que és mort. Ningú que t’entengui 

com et sents, perquè saps que aquesta sensació també la pateix la teva mare, i et podria 

entendre perfectament, però que no la pots compartir amb ella.  
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Anna Dalmau (2n ESO) 

La mort de les Pells 

Era l’any 1975, una nit fosca, estrellada, excel·lent per mirar les estrelles. Un senyor gran 

passejava per les Rambles, quan de sobte, pam! Se sent un tret, i de cop el senyor gran cau a 

terra, sagnant. Després d’aquest tret es fa un silenci profund i fred fins que arribà la policia. 

El Comissari Valls, investiga els fets, es tracta d’un home de 75 anys, amb nacionalitat catalana, 

de grans ulls, marrons clars com la mel, anava vestit amb una jaqueta elegant i cara, amb una 

estranya bufanda de pell d’animal de veritat, però el més important és que no se saben les 

causes de l’assassinat.  

De sobte, arriba el detectiu-ajudant, el senyor Sherlock Holmes acompanyat del seu 

inseparable company, l’exmilitar Dr. Watson i examinen els fets. 

Aparentment no es veu res d’especial, -va dir Watson. 

T’equivoques, estimat Watson. Hi ha pistes suficients com per endevinar el crim. 

Ah sí? Preguntà Watson. 

Sí, fixa’t -respongué- el seu rellotge és car i està dues hores avançat, això vol dir que va viatjar 

fa poc, les seves sabates estan tacades de fang. És a dir que va viatjar a un lloc on hi havia fang, 

possiblement a l’Àfrica. I això ho confirma la taca que hi ha a la seva corbata de la cervesa 

Tusker, que només es troba a Kènia. 
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Però això no és tot, pel preu de la jaqueta, vol dir que és un home de negocis, i per tant, amb 

diners, i el seu nom és Joan Fabrer,  que ho he endevinat gràcies a les inicials JF, que es poden 

veure a la seva cartera, i que després ho he confirmat mirant el seu DNI.  

Impressionant, -va dir Watson. 

Tampoc tant... era fàcil de veure...Watson, em pots dir com veus la ferida del tret? 

Sembla una ferida d’arma curta, és a dir, de pistola, però vella, com es pot veure pel mal tret 

de l’arma. És una ferida a l’estómac i va morir a l’instant. 

Gràcies, i ara tornem a casa, el 221 b de Passeig de Gràcia, i investiguem per què l’han mort. 

 

Un cop arribaren a casa, Sherlock i Watson, es posaren a pensar que el senyor Fabrer viatjava 

molt a Àfrica i tenien una bufanda de pell d’animal, i a Sherlock se li va acudir que  una 

possibilitat podria ser que l’haguessin matat com a conseqüència dels negocis. Com que estava 

tan segur d’aquesta possibilitat, va trucar al Comissari Valls i li va dir que al més aviat possible 

agafarien un vol, ell i en Watson i se n’anirien cap a Kènia. 

El Comissari li va dir que estava boig, com sempre diu, però els va fer cas, i els va comprar un 

vol comercial cap a Kènia pel cap de dues hores, el temps suficient per fer la maleta i arribar a 

l’aeroport. 

Després  de dues hores arribaren a l’avió, durant el trajecte els vacunaren contra diverses 

malalties, al cap de tres hores arribaren. 

En sortir de l’aeroport van agafar un taxi i se’n van anar al motel que Valls els havia llogat, un 

cop allà deixaren les maletes i se n’anaren cap a Correus per saber les indústries de pelleteria 

que hi havia a Kènia, en van trobar diverses: la Pelleteria Enkina, la Kinaka Company i per últim 

la Zimba & Co. 

Anaren a totes les empreses i parlaren amb tots els propietaris, el senyor Nikau, propietari de 

l’empresa Pelleteria Enkina, el senyor Ozaca, propietari de l’empresa Kinaka Company i 

Zimbawa, propietària de l’empresa Zimba & Co, però tots deien que no sabien res d’un tal Joan 

Fabrer. 

El més estrany de tot és que cap de les empreses tenen exportació a Europa, quan a Correus 

ens van dir que totes tres tenien exportació a Europa –va dir Holmes. 

Sí és molt estrany –replicà Watson. 

Pensa, Sherlock, pensa! – es deia Holmes a si mateix. 

Si tots tres ens estan enganyant, ens farem passar per policies i examinarem a treballadors de 

cada una de les empreses. 

Es van vestir de policia i anaren a parlar amb els treballadors. Als dos primers no els digueren 

res d’interessant, i deien que no feien exportacions a Europa. 
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El tercer era  el treballador del senyor Ozaca, propietari de l’empresa Kinaka Company, un 

home petit, amb mans seques i dures. Estava nerviós i es deia Kumsar. Cada cop que parlava, 

quequejava, fins que Sherlock amb la seva habitual cortesia... va treure una pistola, el va 

apuntar al cap i va dir:   

Confessa!  

L’home ho confessà tot. Va dir que les tres empreses es van unir per idear un pla per matar al 

senyor Fabrer, que era el cap de les exportacions a Europa  i que havien enviat a algú per 

matar-lo. El problema és que ell no ho volia dir davant del tribunal, perquè els caps de les tres 

empreses enviarien a algú per matar-lo. Un cop acabat l’interrogatori,  Holmes abaixà l’arma i 

se’n va anar cap l’aeroport. De camí a l’aeroport trucà a Valls i li va explicar tota la història: 

Joan Fabrer fou el cap de les exportacions de pell, de Kènia cap a Europa. Era l’amo de les tres 

empreses més important de Kènia: la Pelleteria Enkina, la Kinaka Company i per últim la Zimba 

& Co.  

Ell en aquest camp, va guanyar molts diners, cosa que als amos de les tres empreses  no els va 

agradar. S’aliaren per enviar un home perquè l’assassinés. Aquest home fou Kumsar, un 

treballador de l’empresa del senyor Ozaca, propietari de l’empresa Kinaka Company. Ozaca el 

va obligar que anés i l’assassinés. Si no ho feia, el maltractaria, com es podia veure amb la seva 

petita cicatriu a la cara i els seus cops del braç i les mans. Per tant, ja pots enviar una patrulla 

de Policia perquè detinguin a  Nikau, i Zimbawa, per ser còmplices de matar una persona. 

Ozaca, per ser còmplice de matar una persona i per maltractament als treballadors;  i Kumsar, 

per matar una persona.  

D’acord, ja ho faré... -va contestar Valls amb cara de sorprès i penjà el telèfon. 

Fantàstic  -exclamà Watson-  però com sabies que Kumsar era l’assassí? 

Elemental, estimat Watson. Vaig veure que el seu rellotge estava dues hores endarrerit. I el 

més important... vaig mirar la seva jaqueta i dins la butxaca hi havia restes de sorra. Això vol 

dir que va estar a la platja de la Barceloneta i, per tant, ell el va matar.  

 

Aleix Vindel (2n ESO) 
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Estacions plenes de color 

De color es vesteix la primavera 

com també l’arc de Sant Martí. 

De colors es vesteix la meva ànima 

quan veig al Sol sortir al matí. 

 

Colors de coloraines, 

coloraines de colors. 

 

Al mirar el jardí contemplo 

milers de flors d’estiu, 

papallones que donen voltes 

i algun ocell que surt del niu. 

 

Colors de coloraines, 

coloraines de colors. 

 

De sobte les fulles cauen 

formant catifes de color, 

els arbres es despullen 

ja fa olor de tardor! 

 

Colors de coloraines, 

coloraines de colors. 

 

L’ hivern ha arribat 

el bosc és d’un sol color, 

jo ja m’he abrigat 

i ben aviat es fa fosc. 

 

Colors de coloraines, 

coloraines de colors. 

Mar Nogué (2n ESO) 
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Segon Cicle d’ESO 

Em dic Moed. Això vol dir valentia. 

Em va mirar, sentia els crits de les meves germanes, els de la meva mare, els del meu pare, 

sentia els crits dels milers d’africans d’aquella zona, els crits d’horror, els crits de temor, els 

crits d’odi. Jo el mirava desconcertat, no sabia qui era, però pel sol fet de matar a tota aquella 

gent innocent ja tenia ganes de tirar-m’hi al damunt. Un sentiment d’odi em recorria tot el cos, 

des de la part més alta del meu cap, fins a la part més baixa dels meus peus, els quals ara ja no 

em podien aguantar. Portava dos dies sense menjar i no creia que pogués aguantar més, i ara a 

aquell senyor, si se li pot dir així a un monstre com aquell, amb aquells cabells que li queien 

per sobre els ulls, plens de sang i suor, de llàgrimes d’altre gent i de pols, semblava que no li 

importessin tots aquells crits, tota aquella pobra gent. No, no és que no ho semblés, 

definitivament no li ho importava, i ara aquell monstre estava davant meu, apuntant al meu 

pare amb una pistola i esperant que jo li digués que em volia convertir en un assassí de 

persones innocents i que volia unir-me al seu grup de militars. Quin babau, que no veu que 

l’odio? Que he odiat sempre a la seva colla de gent, aquella gent a que no li importen les 

persones, només els diners, la gent que es pensa que té el dret d’arrabassar la vida dels 

altres... 

Però ara estava allà i l’única cosa que podia fer era rendir-me i obeir. La meva mare estava 

assentada intentant protegir amb el seu diminut cos les meves dues germanes. No parava de 

plorar, desconsolada, resant, i intentant no involucrar-s’hi, més que res perquè sabia que si ho 

feia en comptes d’un, ens perdria als tres.  

Vam sortir de la cabana, m’havien promès que si m’unia a ells, deixarien la meva família, no els 

farien mal. Encara no sé com vaig poder creure-m’ho. Em van pujar dins una furgoneta amb 

uns trenta nens més, quasi no hi cabíem. A mida que anàvem marxant del poblat, anava veient 

cossos i cossos, estirats a terra sense moure’s, i de tant en tant se sentien crits de dones 

desesperades, noies i nois que xisclaven i ploraven. Jo sabia que patien. Tenia por i estava 

decebut. Em dic Moed, això vol dir Valentia, i acabava de vendre’m a uns assassins. Acabava de 

deixar la meva família sola a mans de qui sap qui i a qui sap que. I jo m’havia separat d’ella. 

Un cop vam arribar i vam baixar de la furgoneta, em vaig adonar que un senyor amb una 

cicatriu a l’ull esquerre, ens feia posar en filera i allà deia si valíem o no per ser soldats . Als que 

no valien, se’ls emportaven darrere un mur blanc, i allà se sentien molts crits, i de cop un 

silenci esgarrifós. 
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Ara era el meu torn, vaig empassar saliva i vaig caminar fins posar-m’hi ben bé al davant. Em 

va mirar, de la seva boca en va sortir una petita rialla, em va parlar: 

-Vaja, vaja, vaja,... Qui tenim aquí? Però si es el Moed! Saps qui soc jo?Tothom reia, no em 

sortien les paraules ja que estava desconcertat. Per què em coneixien aquells assassins? La 

seva veu es notava segura, no semblava cap broma; bé, no sé ni per què ho penso, feia temps 

que no sentia fer bromes a la gent, potser anys. Es va apropar a mi, cada vegada que 

s’apropava li anava veient més cicatrius i eren fastigoses. Tot ell era fastigós- Saps qui sóc?- Em 

va tornar a preguntar. 

Jo no li contestava, tothom del meu voltant feia temps que havia parat de riure, odiava aquell 

senyor; bé, odiava tots els senyors d’allà. 

M’ho va tornar a preguntar, però aquest cop amb un volum més alt, tenia por, si no li 

contestava em farien anar darrere el mur, si li contestava també m’hi farien anar, perquè no 

tenia ni idea de qui era, i ara, la veritat, no estava en condicions d’expressar-li la meva ràbia 

contra ells. 

-No ho sé, senyor, però deu ser molt important.- li vaig contestar, però no semblava que li 

desagradés. 

Es va apartar. 

-De veritat que no te’n recordes de mi? L’any passat jugava amb el teu pare, em deu una cosa, 

no te’n recordes? Em va enganyar i a mi no m’agrada que m’enganyin, per això ara ets aquí 

amb mi. 

Sabia de què em parlava, però no volia que es notés. Em va fer anar cap a les habitacions dels 

militars. Darrere meu hi havien com uns seixanta nens dels quals només van arribar a les 

habitacions deu. Uns senyors armats ens van conduir a la cambra. Era gegant, hi havia com uns 

cent llits, i a totes les portes hi havia militars protegint, també vaig veure uns quants nens que 

protegien amb armes, em vaig estirar al llit, ja ens havien dit que no soparíem, que anéssim a 

dormir. Tota la nit me la vaig passar plorant, pensant en els meus pares, en les meves 

germanes, en el meu amic Anlo,... 

L’endemà ens van despertar cridant, jo em vaig aixecar i vaig anar al lavabo, estava brutíssim i 

feia molta pudor, per uns moments vaig optar per anar a fora darrere un arbre però no ens 

paraven de seguir homes armats, i tampoc no volia que em veiessin, per tant vaig optar per 

orinar allà. Al cap de poc, ens van portar a un menjador molt gran, gegant. Ens van donar unes 

safates i els vam seguir per al menjar. Per esmorzar només hi havia trossos de pa, en vaig 

agafar un i me’l vaig menjar.  
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Anaven passant els dies, no tenia noticies de la meva família ni de l’Anlo, estava sol i no podia 

confiar en ningú. Cada dia veia persones morir. M’ensenyaven a treure’ls la vida. Però mai vaig 

tenir el valor de disparar. 

Un dia ens va tocar anar a cremar un poblat, la sorpresa va ser quan vaig veure que era el meu 

poblat. No podia fer-ho. El meu no. Sentia tots els trets dels meus companys, ho havia sentit 

un cop i em negava tornar a sentir-los. A la llunyania vaig veure homes fugint, potser eren els 

meus! Vaig començar a córrer, era igual que em poguessin veure, era igual que em poguessin 

matar, només m’importava anar amb ells. Els vaig atrapar, era l’Anlo i el seu pare, vaig abraçar-

me a ells, em van salvar. Vam caminar molt perquè no ens trobessin els militars, però al final 

ens vam refugiar a la cabana on estic ara. 

No sé on està la meva família, però estic segur, molt segur que estan bé. Ara només he de 

pensar en trobar-los, amb ajuda. Sé que no s’han mort, el senyor de les cicatrius no ho volia, 

segurament estaran a algun altre poblat, segurament, estaran a alguna gran ciutat, no ho sé, 

del que si que estic segur, és que jo podré buscar-los, i ara que la guerra s’ha acabat, estic 

segur que els acabaré trobant. 

 

Llum Costa (3r ESO) 

Ya vendrán tiempos peores 

 

Apaga las luces, siente la grandeza. 

Apaga esas voces de dentro de mi cabeza. 

Cierra los ojos, mira en la oscuridad, 

muestra tu amor, dime la verdad.  

Cerraré mis ojos para no ver el amor que no sientes cuando me sostienes. 

Porque no puedo hacer que me quieras si no quieres. 

No puedes hacer que tu corazón sienta algo que no siente. 

Aquí en la oscuridad, en los últimos suspiros, 

acostaré mi corazón y notaré mis latidos. 

Porque no puedo hacer que tu corazón lata sólo por mí, 

no puedo cambiar los sentimientos que nacen dentro de tí. 
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La mañana vendrá, de mi camino haré la ruta. 

Sólo dame tiempo para abandonar esta lucha. 

Inclino la cabeza sintiendo las lágrimas caer, 

me siento fría, rota, deseando el atardecer. 

No quiero permanecer aquí durante más tiempo, 

quiero irme a donde pueda cambiar este sentimiento. 

 

Cierro la puerta, no quiero que el dolor entre. 

Aprieto los puños y trato de mantenerme fuerte. 

Lloro, me siento mal,  

mi corazón late como si fuera su final 

Puedo correr más rápido que tú, quiero sentir mi cuerpo, 

quiero sentir cómo el viento despeina mi pelo. 

Ya vendrán tiempos peores, 

problemas que al final provocarán tensiones. 

Por ahora aprovecharé mi tiempo,  

viviendo al máximo cada momento.  

Laia Navarro (3r ESO) 

Un estel fugaç 

Sona el despertador. T’aixeques del llit i mig endormiscada vas cap al lavabo per treure’t les 

lleganyes que portes incrustades als ulls. Et pentines i et rentes les dents. “A poc a poc les 

fulles omplen una flor”. 

Tot seguit, tornes a la teva habitació per vestir-te i et fas la gran pregunta: “Què em poso?”. 

Després de buscar per tot l’armari el millor conjunt, acabes vestint-te amb el primer que havies 

triat. “A poc a poc el sol s’enlaira a l’horitzó”.  

Et dirigeixes a la cuina, et beus el teu suc de taronja diari i les quatre galetes. Agafes l’entrepà 

que tens preparat al marbre, te’l poses dins la bossa que la nit anterior t’havies preparat i surts 

de casa. “A poc a poc desperta un barri al bell mig del Guinardó”.  

Tot just sortir al portal, et trobes l’amiga que t’acompanyarà durant tot el trajecte. Aneu 

caminat a un pas ràpid i a l’hora manteniu una conversa sobre el cap de setmana o sobre 

algunes preocupacions comunes. “Com la veu d’un infant que llança el primer plor”. 

Carrer Muntanya, Passeig Maragall, la noia dels diaris, Passatge Garcini, les obres del mercat,... 

13 anys, 2.522 dies, 20.176 hores, ... “Uns comencen un bon dia a caminar”. 
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Només falten 2 mesos i tot quedarà com un record dins la nostra memòria. És ara quan 

t’adones de totes les aventures, experiències, amors, desamors i de tots aquests moments 

viscuts durant aquest temps. “ D’altres no se n’adonen i ja han de plegar”. 

Trobaré a faltar els amics, els mestres, les estones de pati interminables en les que cadascú 

s’agrupava amb els seus amics, però sobretot, trobaré a faltar aquell moment en les festes 

quan sonava aquella cançó que feia que tothom s’unís en una sola veu i un sol esperit. “... però 

una antiga melodia de cop els recordarà que fa temps, potser molts anys la van cantar”. 

 

Júlia Valls (4t ESO) 

Records 

Agafo el mànec de la porta i el començo a empènyer cap a baix. M'aturo. Potser per por? Por a 

no ser correspost, acceptat, reconegut. Dono mitja volta i me'n torno cap a casa. Bates 

blanques, nens, avis, homes i dones amb mala cara són l'única imatge que aconsegueixo veure. 

Milers de sensacions recorren tot el meu cos. Demà serà un nou dia, penso. Decideixo anar a 

dormir i oblidar-ho tot, encara que segurament no de la mateixa manera que ho està fent ella.  

 

El despertador marca les set del matí i seguidament fa un fort soroll indicant-me que m’he de 

separar del llit. El desagradable so em desvetlla abans no l’hagi parat i decideixo anar a 

preparar-me un bon esmorzar per començar el dia, ja que com deia sempre la mare, és l'àpat 

més important de tots.  

 

El sol m’il·lumina per la finestra mentre estic estudiant. Únicament se sent el soroll de l’estufa, 

intercalat amb alguna que altra ambulància que passa pel carrer de davant. On deuen anar? A 

qui hauran d’ajudar? Potser a un home gran, que el tabac l’ha acompanyat mitja vida, o 

sencera, a una dona, que ha caigut estant sola a casa, passant per una nena que ha quedat 

atrapada dins un ascensor que no la deixa sortir, qui sap... tant se val. La qüestió és, que aquell  

simple soroll, que despista la meva concentració, vol ajudar a algú. 

 

De cop i volta tot el soroll desapareix i només queda el xiuxiueig dels meus pensaments: el 

record, un passat pel que hem viscut i un futur pel qual vivim. 

La gent tem a l’oblit, aquella sensació que potser mai experimentaran, però no tem al record, i 

cal dir que a vegades i en alguns aspectes, el record pot ser molt més dolorós. L’oblit 

simplement ho esborra tot, però el record t’ho guarda dins, sigui bo o dolent.  
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Jo no tinc por a cap de les dues coses, he après a viure amb un bon record de les vivències 

passades i he intentat que no desapareguin mai, ja que són l’únic lloc on queden presents. Qui 

sap si en part, ho faig per ella. Ella, que sap el que és l’oblit, o potser no, potser simplement 

cada dia és com un primer dia, i cada vegada, és com una primera vegada. Al matí es desperta 

sabent petites coses, coses que tanmateix l’endemà ja no recordarà. És per això, que jo guardo 

els nostres records per a les dues.  

 

El pare entra per la porta i em diu que l’ha anat a veure. M’explica que el seu estat és 

l’habitual, i que per sort, no va a pitjor. Em diu que l’ha reconegut, per un moment 

m’entristeixo, per què a ell sí? És llavors quan l’optimisme em captiva; si més no, a ell sí.  

 

Quan jo vaig anar-hi l’última vegada, no em va reconèixer. Vaig entrar, i vaig tornar a marxar 

després d’un: “Ai nena, qui ets tu?”. Podria haver-li explicat tot, dir-li que la memòria no era el 

seu punt fort i que jo era família seva, de fet podria haver-li dit que era la seva filla, sí, podria, 

però no ho vaig fer. Vaig preferir marxar i potser és aquest el problema, que cada vegada que 

hi vaig, és com si jugués la loteria, t’estàs tota la setmana esperant que els teus números siguin 

els premiats, que aquell enorme recipient amb tants números, seleccioni els teus, però quan 

veus els resultats, te n’adones que són completament diferents. Això és el que em passava, 

que cada vegada que hi anava, desitjava tenir bona sort, i que el recipient de números, 

seleccionés tots i cada un dels que jo havia marcat, i si ho diem així, puc dir que encara no 

m’ha tocat mai. 

 

La sensació de sempre i els pensaments més obscurs, ronden per la meva ment. "Aquesta 

vegada sí, aquesta vegada sí, si us plau" penso. Poc a poc vaig obrint aquella porta blava, amb 

compte, sense fer massa soroll. Veig la seva cara, la cara de la meva mare, que em mira 

fixament, pensativa. La por s’apodera de mi i dono mitja volta, res no em pot aturar, quan de 

sobte un soroll em deixa immòbil, dient les paraules que portava anys, desitjant escoltar de la 

seva boca: - Hola, com estàs Helena? 

 

Marta Badia (4t ESO) 



 57 

D’èpoques en què Catalunya no es podia escriure amb ny 

La finestra translúcida de l’habitació va deixar que entrés el primer raig de llum del dia, però la 

Pilar ja feia estona que havia obert els ulls i s’havia quedat amb la mirada clavada al sostre. 

Ningú no sabia que avui era el seu aniversari, no li ho havia dit a ningú perquè no volia que la 

gent sentís pena al veure que no tenia visites ni tan sols aquell dia.  

Va aixecar-se com va poder, el ritual de sempre que durava uns tres minuts. Va calçar-se les 

sabatilles. 

Al passadís l’Antònia li va somriure amb una mirada amable, i la Pilar li va tornar el gest. Les 

cuidadores li desitjaven un bon dia quan s’hi creuaven pel passadís. Tothom allà apreciava la 

Pilar, però ningú no sabia que avui era el seu aniversari. Va seure a la cadira on sempre 

esmorzava i una cuidadora s’hi va acostar, amb la intenció d’arribar a ella abans que deixés 

anar el pes sobre la cadira. 

 Pilar! No s’assegui, avui té una visita. 

La Pilar, desconcertada, no va poder evitar l’acceleració dels batecs del seu cor. No se li acudia 

cap persona de fora d’aquella residència que pogués anar a visitar-la el dia del seu aniversari. I 

va caminar fins a una petita sala amb les parets tenyides de color salmó i dues butaques 

acarades, una tauleta i un quadre pintat per algun artista desconegut. La cuidadora va obrir la 

porta davant seu i va deixar que la Pilar passés.  

Els ulls de la Pilar van contemplar aquella figura masculina que li donava l’esquena i mirava per 

la finestra sense adonar-se’n que la cuidadora havia tancat la porta. 

L’home va girar-se. 

“Hola”. Només va poder pronunciar aquesta paraula. Va tenir la sensació que es desmaiava 

però va dissimular davant d’ell, que també semblava molt emocionat.  

Després d’uns minuts de simple contemplació en silenci, en què no se sabia en quin punt 

acabava la mirada de l’un i començava la de l’altre, la Pilar va moure’s per poder seure a la 

butaca de l’esquerra.  
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 Tomàs – va pronunciar entre dents. 

Els seus ulls secs i arrugats volien plorar i la seva veu cansada i atrofiada volia cridar. 

 Com has sabut que jo era aquí? 

 Vaig parlar amb el teu cosí Miquel abans que morís, ell m’ho va dir. 

La Pilar va assentir amb el cap. 

 Quant temps fa...? 

 Fa quaranta anys...-va respondre ell ràpidament. 

Ella va deixar anar un somriure, sabia perfectament que feia quaranta anys que no veia a en 

Tomàs. 

 Que joves que érem. 

 Te’n recordes, que creiem que canviaríem el món? 

 I mira’ns ara! – va riure la Pilar, i ell també va riure. 

Aquells minuts havien sigut molt intensos i cada instant la situació era menys incòmoda, 

s’acostumaven l'un a la presència de l’altre tan ràpidament com quaranta anys enrere. 

 I mira’t a tu, vuitanta anys ja! 

 I tu ja en deus tenir vuitanta quatre! 

 Sí..., vuit dècades... i què hem fet? 

Sense saber per què, el rostre dels dos es va transformar en una màscara de serietat. 

 Jo vaig aconseguir muntar l’escola d’arts a Etiòpia, i ara ja n’hi ha set, a tot Àfrica, 

d’escoles BellucArt.  

El Tomàs la va mirar amb orgull. 

 Jo he estat vivint a l’Argentina, vaig participar en aquella revolta dels 80 en què la gent 

va manifestar-se despullada... 

 Ja, et vaig veure en un diari.- va interrompre’l . 

 Així que compres diaris argentins? 



 59 

 Abans ho feia, abans de perdre l’esperança de tornar-te a veure. Sabia que sortiries als 

diaris Argentins, si vivies allà. 

Els dos somreien, però els dos sabien que havien de parlar d’una altra cosa. 

 Per què no vas tornar? 

Silenci. En Tomàs va baixar la vista. 

 Per què? Al setanta-cinc només teníem vint-i-cinc anys, encara podíem tenir la vida 

que havíem somiat. 

 Al principi tenia por, Pilar.  

 No m’ho crec. Tomàs, tu no vas tenir por al setanta, amb només vint anys, embarcant-

te en un vaixell de pesca sud-americà en direcció a un país on no coneixies ningú. 

 No vaig tenir por d’aventurar-me sol a un país desconegut, però si que vaig tenir por 

que et passés alguna cosa. Molta por. 

Els ulls de la Pilar estaven humits. 

 Jo sabia que no podies enviar-me cartes durant la dictadura, això m’hauria posat en un 

gran perill, però la dictadura va acabar. Va acabar i em vaig passar esperant que 

tornessis trenta-cinc anys. Diga'm per què no vas tornar, diga'm per què no em vas 

escriure quan va morir Franco? 

 Vaig ser un egoista. Allà a l'Argentina vaig trobar que aquell hauria d’haver sigut el 

meu lloc. Em van acollir dues germanes que es dedicaven al circ i em vaig endinsar en 

aquest món...no volia tornar perquè tenia por de perdre aquella sensació de llibertat 

que em pensava que només podria trobar allà però em vaig equivocar, no era lliure. 

No podia ser-ho si cada nit em torturava pensant que era un egoista i que havia de 

tornar amb tu. 

La Pilar s’havia dut les mans a la boca i havia abaixat el rostre. No deia res. Només feia que no 

amb el cap. Després d’un temps prudencial el Tomàs va seguir parlant. 

 Creu-me, quan va morir Franco només volia estar a Barcelona per celebrar-ho. 

La Pilar va parlar sense somriure. 

 En Ramonet, la Maria i jo ho vam celebrar amb xampany, aquella nit... 
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 Jo sabia que no et passaria res...- va dir en Tomàs amb total confiança. 

Perquè ell no era conscient que la Pilar va ser detinguda el 17 de març del 1973, dins del local 

on ballaven sardanes, de forma clandestina, acusada per diversos actes antifranquistes, entre 

els quals hi havia acollir fugitius del franquisme a casa seva, deixar que se celebressin les 

reunions dels pocs que quedaven del partit comunista, també a casa, per conductes 

revolucionàries que no agradaven als blaus, però sobretot per ajudar a exiliar-se a un dels 

homes més buscats de les rebel·lions anarquistes, que va matar quatre caps militars i va fer 

trenta pintades grans a diferents edificis a la vista de la gent on hi deia “Catalunya s’escriu amb 

ny”; van saber que s’havia escapat en un vaixell de pesca sud-americà amb l’ajuda de la Pilar i 

la van trobar.  

En Tomàs no sabia que el mateix dia de la detenció ella va ser transportada a Perpinyà, on la 

van torturar i violar dues setmanes seguides, però ella no va dir mai el nom d'en Tomàs davant 

d’un blau. 

I es que en Tomàs no sabia que després d’aquelles dues setmanes va ser traslladada a una 

presó de Sevilla i allà dins va descobrir que estava embarassada d’algun dels interrogadors. 

Quan va poder assumir que aquell nen no tindria la culpa de l’acte horrorós que va cometre el 

seu pare, Pilar va perdre’l, va ser un avortament natural.  

I en acabar la dictadura Pilar va tornar a Barcelona. La seva mare i la seva germana gran havien 

mort de pneumònia, i la seva germana Marga s’havia quedat massa trastocada després de tot 

el que havia viscut. 

La Pilar va passar-se quinze anys anant dia rere dia al centre on estava ingressada la Marga, 

boja, fins que va morir de càncer de medul·la. La Pilar mai no va celebrar la mort de Franco 

amb el Ramonet ni amb la Maria, perquè ells dos se n’havien anat a viure a França i mai no va 

tornar a saber d’ells. Potser havien mort en l’intent de fugir. Potser encara estaven vius i 

tenien fills i nets i se’n recordaven que avui era el seu aniversari. 

El Tomàs mai no sabria tot això, perquè ell va marxar, i ella el va esperar cada dia. Cada dia 

pensava en ell quan anava a veure a la seva germana al manicomi.  

Però amb la mort de la Marga qualsevol esperança va morir amb ella i la Pilar va marxar a 

l’Àfrica a complir el seu somni, i va creure que havia oblidat a en Tomàs. 
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I ara el tenia al davant, podia explicar-li tot el que havia hagut de patir perquè ell seguís viu, tot 

el que havia hagut de patir esperant-lo. Podia dir-li-ho, era el que sempre havia desitjat de fer, 

dir-li-ho tot, somiava que el Tomàs fos conscient del dolor que havia passat.  

Podia fer-ho. 

Però de què serviria ara.  

Va somriure i el va tornar a enganyar. 

 I què volies que em passés? 

 

Alba Cendra (4t ESO) 
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Adults 

Un final és un inici 

Quina por que tenia! Quina por que li feia! Per què li havia tocat a ell? Era tan jove encara! 

Sí, havia tingut una vida dolça, tranquil·la; s’havia sentit sempre tan protegit, tan feliç! Per què 

havia d’acabar tot, tan jove, tan de pressa? 

Ell, que havia pensat fer tantes coses,... bé, en realitat no, en realitat només en pensava fer 

una: seguir com fins aquell moment, creixent una mica cada dia, sentint-se estimat, cada dia 

també. 

Coneixia cada racó del seu món, cada sensació, cada paraula que li arribava, cada carícia que 

intuïa, però, ara, adéu a tot. Però, PER QUÈ? CAP A ON? AMB QUI?... no ho entenia... no ho 

volia... havia tingut tan poc de temps i ara... el final. PER QUÈ? 

I unes mans el van agafar d’una forma professional, estudiada. Unes mans el van estibar, 

sacsejar, punxar, mullar,... vestir,... Unes mans el van dipositar en uns braços. 

Les mans professionals van desaparèixer, els braços es van obrir per rebre’l. Enmig dels braços, 

uns pits càlids. Al final dels braços, unes mans amoroses... braços, mans, cara... ulls, llavis... 

MARE! 

Entre els seus braços va descobrir que el final de la seva estada al ventre de la mare, no era 

sinó un INICI. I la seva por es va esvair. 

............................ 

Ara aquell nen ja és un noi de setze anys. Un noi que en aquell moment tornava a tenir por... 

Havia de deixar l’escola, la seva escola. Aquell dia s’estava al pati. No jugava, no parlava. En 

aquell moment mirava, escoltava: nens i nenes corrent darrera una pilota, empaitant-se, 

parlant, rient,... també barallant-se,... mestres,... monitors,... VIDA EN MOVIMENT, VIDA EN 

VOLUM.  

 

I en aquell moment va entendre que marxar de l’escola era, de bell nou (i què bell i què nou!), 

una vegada més, UN INICI. I la seva por es va esvair. 

I en aquell moment, al pati, va seguir mirant... i va SENTIR... i va RECORDAR... i en aquells 

instants, i per tants moments viscuts, va AGRAIR i va ESTIMAR. 
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A tot l’equip de mestres i monitors... 

pels records, per les vivències... 

 

Gràcies 

Dedicat al Sergi Garcia 

Flora Sanz (Mare del Sergi Garcia de 4t d’ESO i del Pau Garcia de 5è) 

Marta y los calcetines perdidos 

Hacía tiempo que se lo decía: 

-Marta, un día voy a escribir sobre usted y los calcetines. 

Marta es la señora que se encarga de mantener en nuestra casa el orden y la limpieza. 

Con gran tenacidad, hace lo que puede contra nuestros esfuerzos por desarreglar lo que ella va 

arreglando. En general, alcanza satisfactoriamente los objetivos de su labor. 

Pero tras sus virtudes se agazapa una irregularidad que nos trae de cabeza a todos. Además de 

confundir nuestros calcetines y guardarlos en los cajones que no corresponden, guarda en un 

cajón aparte un enorme montón de calcetines desaparejados. A ese cajón le llamamos “el 

cementerio de los calcetines olvidados”. 

¿Qué ocurre con los calcetines que abandonan a su pareja? ¿Los destruye la lavadora, asesina 

en serie de calcetines, o pasan a una dimensión desconocida? ¿Se trata de una fuga 

improvisada, de un plan magistral, o de una revolución espontánea? ¿Prosiguen su andadura 

en solitario o se reagrupan en algún lugar respondiendo a un plan previamente acordado o a 

ordenes de algún superior? ¿A qué interés puede responder que desaparezca un solo calcetín 

de cada pareja, quizá existe un mercado negro de calcetines desaparejados?. 

En el caso de que exista un presunto boicoteador, ¿estará compinchado con Marta? Nos 

negamos rotundamente a sospechar de ella, que prácticamente forma parte de la familia. El 

solo hecho de pensarlo introduce un profundo desasosiego y malestar en nuestra vida 

cotidiana. Seguramente a causa de esto, apoyamos firmemente la teoría de un agente externo 

a nuestro circulo familiar o nuestro entorno más inmediato.  

Ante la falta de resultados de nuestras investigaciones, hemos llegado a la conclusión empírica 

de que nuestros calcetines tienen vida propia, e igual que en algunos cuentos los juguetes, 

cobran vida en cuanto los perdemos de vista. Hacen uso de su inteligencia privilegiada con el 

fin de recobrar su capacidad de autogestión y liberarse de la tiranía a que los tenemos 

sometidos, siempre encerrados en ambientes insalubres y pestilentes o ahogándose en agua 

enjabonada, y sin ver la luz del día más que en el tendedero. 
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Nos queda por resolver el misterio de dónde se esconden, pero ¡ay de ellos el día en que lo 

averigüemos! Volverán a su esclavitud en el yugo junto a sus parejas, a cumplir la misión para 

la que fueron creados. Y nosotros llevaremos calcetines iguales, y dejaremos de responder a la 

pregunta de sí los llevamos distintos expresamente, por originalidad.  

 

Victòria Armengol (Mare de la Maria Gonzàlez de 6è) 

Se acabó el plazo 

No sé en que estaba pensando aquella noche. 

 

Como pasa el tiempo, hace ya casi un año de aquello, es verdad que me comprometí y me he 

olvidado, hasta ahora, que vino a recordármelo. 

Hace ya casi un año que se lo dije, las palabras se las lleva el viento, pero a veces el viento 

tozudo y arremolinado te las devuelve, y aquí estoy, insomne, intentando cumplir sin saber 

muy bien cómo, y oyendo cada vez de una forma más clara y persistente el tic tac del reloj, 

anunciando inexorable que se me acaba el plazo. 

Ahora recuerdo con claridad, (y no dejo de darle vueltas, casi obsesivamente a esas imágenes 

como si ellas tuvieran la respuesta), como aquella noche, ella de pie, recogiendo, se lamentó 

que un año más lo hubiera intentado y la suerte, esquiva, no la hubiera rozado con alguno de 

sus laureles, con media sonrisa de resignación y esperanza, añadió, el próximo lo volveré a 

intentar, es el ultimo. 

 

Entonces fue cuando cometí el error. Empecé a hablar. 

 

No acostumbro a hacerlo, soy tímido, parco en palabras, mis diálogos son concisos y precisos, 

no necesito más para expresarme, doy mi opinión pero no la defiendo ni discuto, ahí está para 

quien quiera recogerla y quien no la entienda que pregunte. 

Empecé e hablar. Esa noche empecé a hablar. Ese fue mi error. 

 

Cuando yo rondaba tu edad, tenía serias dificultades con esa parte de los estudios que 

llamábamos, según la clasificación ahora ya trasnochada, de letras. Expuse, como para 

compartir vivencias. Aún así, en una ocasión la profesora de lengua, (lengua española por 

supuesto, en aquella época solo había lengua española), dijo que hiciéramos una redacción, 

tema libre, para leerla en el estrado ante la clase. Empezaríamos a desfilar por delante de la 



 65 

pizarra en una semana y una vez leídas todas, cada uno de nosotros, votaría la que más le 

hubiera gustado. Vaya fastidio, dos cosas que no me gustan, ni escribir ni hablar en público. 

Bueno, que le íbamos a hacer, lo solventaríamos como de costumbre, sin pena ni gloria y sin 

que me obsesionara el tema, ya sabía que yendo a la biblioteca y cogiendo algún que otro libro 

al azar podía sacar cuatro frases y una idea que me apañara el asunto. Sin embargo esta vez no 

hizo falta el paseo, ese fin de semana, no sé de donde, me vino una idea y antes de sentarme a 

plasmarla la había visto de cien maneras diferentes, diferentes en la forma, iguales en el 

fondo. Creo que entonces supe lo que es la inspiración. Ante el papel, las palabras se 

agolpaban pugnando por salir más deprisa de lo que era capaz de escribir y después, al leerlo, 

no tuve que reordenar, suprimir, cambiar o intercalar palabras o frases para que fuera 

mínimamente inteligible, había salido bien a la primera ¡Qué chulo! Y que poco me había 

costado.  

 

El tema de leerla en el estrado ya era otra cosa, un cierto temblor en la mano que sostenía las 

hojas y la sequedad de garganta hicieron que no fuera brillante, las largas pausas enturbiaban 

la fluidez del relato y algún tropezón hizo que el sudor perlara mi frente, no fue ni mejor ni 

peor que otras veces, ni tampoco en esta ocasión parece que nadie prestara atención a mis 

problemas, por lo que al terminar bajé, me acomodé en mi puesto y punto. 

 

Unos días después, nos preguntaron por orden nuestro voto. Y cual no sería mi sorpresa, 

cuando después de unos cuantos nombres dijeron el mío, y no solo una vez, sino que lo 

repitieron bastantes veces, las suficientes como para que mi redacción se convirtiera en la 

ganadora. No me lo podía creer. ¡Yo!. ¡Había ganado yo! No, no me dieron ningún premio, ni 

hubo reconocimiento alguno, pero daba lo mismo, la satisfacción fue suficiente, más que 

suficiente. 

 

Pues si quieres, como yo, lo puedes volver a intentar, me dijo, ya sabes que en Els Jocs Florals, 

a parte de nosotros, pueden participar los familiares. Bueno, dije irresponsablemente y sin 

pensar bien lo que decía, avísame de aquí a un año, más o menos cuando sea la fecha y así 

participamos juntos en ese que será el del último año que estés en el cole. 

 

Y, sí, se acordó. Hace unos días, como quien no quiere la cosa, me dijo que estaba trabajando 

en su escrito, su amiga le había dicho que partiendo de un título se podía montar una historia, 

y tenía un título, sonaba bien, me contó su idea y me recordó que podía presentarme tal y 

como le había dicho.  
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No acostumbra a enseñar lo que hace, por lo que sospeché que esta vez no era fruto de la 

casualidad sino que tenía un fin y me di por más que aludido. Pero esta vez no he tenido una 

brillante idea, en realidad ni la he buscado, ni me he dado tiempo sentado delante de un papel 

para ver si lo llenaba de alguna forma. Tengo otras ocupaciones. ¿Más importantes? Ahora no 

lo sé, pero sí más absorbentes. 

 

Me dio a leer su escrito terminado y me dijo que lo presentaba. Hoy es el último día, ya ni 

siquiera eso, es la última noche, pasa el tiempo, y ahora sí, aquí sentado, tarde, demasiado 

tarde ya, intento vanamente escribir algo y no me sale. De nada sirve lamentarse a estas 

alturas, se acabó el plazo. 

 

Cristóbal Maya (Pare de la Carla Maya de 4t d’ESO) 


