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UN SANT JORDI D’ÒPERA (23 abril 2013) 

S'alça el teló. Majestuosos decorats ens situen a un palau venecià o a una plaça d'un barri 

aristocràtic d'una ciutat europea. Tot seguit l'orquestra enceta les primeres notes marcades 

matemàticament per unes expressives mans de director. Per la dreta apareixen els solistes amb 

luxosos vestits d'època i inicien una conversa musicada que conté una gran càrrega emotiva. El 

cor respon des del fons de l'escenari omplint de so tot l'espai possible i commou sense 

miraments un públic expectant. 

  

I des d'aquest escenari operístic, senyores i senyors, volem presentar-vos la nostra festa de Sant 

Jordi d'enguany.  

  

I sí, va d'òpera. Aquest gènere, massa sovint oblidat, que des dels seus inicis ha estat associat a 

l'elit, a la noblesa i a la burgesia i que avui en dia -i en temps de crisi encara més-, sembla que 

només està reservat a uns pocs privilegiats. Perquè una òpera requereix d'un desplegament 

important de recursos: decorats, vestuari, bones veus, un cor treballat, una orquestra afinada, 

una bona direcció artística i musical, d'un bon teatre i, sens dubte,  d'un públic sensible. 

  

Nosaltres, malgrat tot, ens permetem el luxe de fer un pas i destacar les virtuts de l'òpera per 

fer-la més a l'abast del poble i més propera als nostres nens i nenes. L'òpera és música, és 

literatura, és interpretació, és cançó, és expressió, és poesia. És art. I l'art encaixa plenament en 

un dia com avui.  

  

Fem que els nens i nenes escoltin Don Giovanni, Carmen, El Barber de Sevilla, La flauta màgica 

o la Traviatta. Encara que no puguem anar a l'òpera, portem l'òpera a les cases i escoles i 

omplim-les d'aquesta música celestial. Coneguem les històries d'amors i de desamors, de 

desenganys, de festes i balls de màscares, de veritats i de mentides, de picabaralles i 

enganyifes, de drames i gresques. Deixem-nos portar pel diàleg juganer dels intèrprets fent un 

duo o bé que ens vibri tot el cos quan orquestra, cor i solistes actuen alhora. Submergim-nos en 

el màgic món d'unes lletres perfectament aparellades amb les notes musicals i donem pas a 

aquest Sant Jordi d'òpera. 

 

VISCA SANT JORDI! 

VISCA L'ÒPERA! 

VISCA ELS JOCS FLORALS! 
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Premiats Jocs Florals 2012 

P3: Foques i Pingüins 

La princesa, el lleó i el tigre. 

L’elefanta Guillermina. 

P4: Esquirols i Llúdries 

Aventura en el bosc. 

La papallona Flora i els seus amics. 

P5: Girafes i Zebres 

El cavaller i la princesa. 

La festa de l’Àlex i la Clàudia. 

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis 

La Pepa perd una cosa. José Carmona, Laia Enríquez i Guillem Guasch. 

El taxi verd. Pere Bru, Pol Vicent, David Souto i M. Eugènia Anfoso. 

El gat de ferro. Mar Olalla, Martí Amado i Alexey Bernados. 

La caixa de sabates. Íria Espina, Miquel Alarcón, Biel Thió i Martina Lisa. 

El talp. Roger Torrecilla, Marc Bertran, Patrícia Vílchez i Jana Martínez. 

El gos en un castell. Mireia Parra, Guillem Barreda, Pol Torrens i Janek Ruiz de L. 

El gat entremaliat. Pol Pérez, Laia Beyloc, Marina del Río i Marcel Roquet. 

La Sargantana i el cargol. Pablo Puentes, Joel Gil, Joel Canyelles i Pol Moneo. 

El cavall i la capsa màgica. Belen Herrera, Alexis Gimeno, Victòria Miota i Jordi Anglès. 

El tresor del ninot de neu. Marcel Oriol, Laia Aisa, Pol Garcia i Núria Piró. 

El príncep i la princesa. Júlia Mas, Jan Galindo,Carme Díez i Pol Esteve. 

Els animals del circ. Pol Rosàs, Yael Vidal i Víctor Castaño. 

La girafa bebè. Jordi Lain, Alba Anchuela, Guiomar Pardiña, Sasha Catalán. 

El dofí presumit. Laia Molina, Gabriel Campillo i Pau Marzuelo. 
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2n Primària: Orques i Dofins 

PREMIS 

La missió del Joguit. Helena Mestres.  

El transportador magnífic. Isabel Hidalgo.  

L'abella. Laia Serrano.  

 
 

ACCÈSSITS 

L'esmirro magnífic. Sofia Báguena.  

En un país molt llunyà. Laura Bolilán.  

Quan sigui gran. De Carla Martos.  

 

3r Primària: Cangurs i Coales 

PREMIS 

La llegenda del drac simpàtic. Marc Martí.  

El Jordi va a la Lluna. Martí Spiker.  

Les coses perdudes. Maria Llop.  

 

 

ACCÈSSITS 

El vampir Josep. Carles Lleida.  

Una família al volcà. Martí Mas.  

 

4t Primària: Martinets i Bernats 

PREMIS 

L’últim avet. Adrià Sarri 
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El peix. Marc Jordi. 

L’òpera. Núria Auzmendi. 

 

ACCÈSSITS 

On és la Lluna? Anna Ollé. 

Les marietes sense punts.  Nicole Blanc. 

 

5è Primària: Xaloc i Mestral 

PREMIS 

Viatge. Berta Valera. 

Mitjons? Emma Corchero. 

El Halloween encantat... Ada Miserachs. 

 

ACCÈSSITS 

La batalla contra els dracs. Cesc Molina.  

El faraó de la mort reviu. Àlex Marzuelo. 

 

 

6è Primària: Terral i Marinada 

PREMIS 

En Pere atrapat al rellotge. Marc Torrens.  

El piano. Clara Wagner.  

D'aquí poc. Oriol Sanromà.  

 

ACCÈSSITS 

No hi ha cavalls blancs al Machu Pichu. Martí Peyra.  

L'exili. Cesc Soriano.  
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1r ESO: Llevant i Ponent 

PREMIS 

L’assassinat. Anna Martínez. 

Tu per aquí i jo per allà. Mar Dalet. 

Adéu. Irene Fernández 

ACCÈSSITS 

La vida és complicada. Miquel Boada.  

La casa de la sort. Carles Oriol.  
 

2n ESO: Migjorn i Tramuntana 

PREMIS 

1259. Avui, demà, sempre. Justina Montserrat. 

El gran premi. Mercè Ripoll. 

Recorda’m. Xavier Garcia 

ACCÈSSITS 

Mi Historia. Laura Agustí. 

100 dies de viatge. Òscar Valdivia. 

 

3r ESO: Cerç i Llebeig 

PREMIS 

Vivint amb l’oblit. Pau Soria 

El segon que et pot canviar la vida. Anna Dalmau 

Sense títol.  Noa Haimovich 

ACCÈSSITS 

Petita meva. Gabriel Mourad. 

Gràcies a tothom. Alba Yñiguez. 
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4t ESO: Garbí i Gregal 

PREMIS 

Ombres. Laura Gibert 

Sense inspiració. Francesc Ripoll 

La pequeña historia de Marie. Marc Mendo 

 

ACCÈSSITS 

Adolescent. Laia Navarro 

Cau mestra. Joan Santamarta 

Adults 

PREMIS 

Senyals d’identitat.  Cristina Peidro (Mare de la Júlia Batlle de 1r ESO) 
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Parvulari 

La princesa, el lleó i el tigre 

Hi havia una vegada un lleó que anava caminant per la selva i es va trobar un tigre. 

Van començar a jugar a fet i amagar, i jugant, jugant, van veure que s'acostava una princesa 

damunt d'un cavall. 

El lleó i el tigre, que eren molt bons, tenien molta gana, però no volien menjar-se bous, ni 

“bambis”, ni cap animal, així que li van dir a la princesa: 

 Hola princesa guapa! 

 Hola amics -va respondre la princesa. 

 Oh, tenim molta gana i no tenim res per menjar! 

 Podeu venir a menjar al meu castell. 

 On és el teu castell? -van preguntar els dos animals 

 Una miqueta a la punta, però no és lluny. 

Van arribar al castell, i quan van entrar van veure que hi havia un munt de pastissos, galetes, 

sucs i xocolata. S'ho van menjar tot, tot, i la panxa se'ls hi va posar molt grossa... 

Van fer una festa amb globus i van ballar fins a cansar-se. 

Van ser molt feliços i es van donar les gràcies i petons. Després van tornar a la selva. 

 

I CONTE CONTAT... JA S'HA ACABAT!!! 

P3 Foques 
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L’elefanta Guillermina 

Hi havia una vegada un elefant molt gran, que es deia Guillermina. La Guillermina era 
marró. Tenia una trompa per beure aigua, tirar-se-la pel cap. Li agradava tirar aigua als 
nens i nenes que anaven al zoo. 

Les altres elefantetes tot el dia menjaven flors de color rosa. Quan menjaven les flors 
es convertien de color rosa. Ella era de color marró i els seus papes eren marrons 
perquè no volien menjar flors. 

La Guillermina estava trista perquè volia ser com les altres elefantetes roses, però no 
es menjava les flors perquè no li venia la gana, perquè no li agradaven. 

La Guillermina es va mullar tota per veure si canviava de color, i ... no! 

Va anar a buscar al cocodril perquè l'ajudés, però el cocodril va caure en un forat i la 
Guillermina no sabia què fer. 

Va anar a buscar al lleó, que és molt amic de la Guillermina i sempre l'ajuda. 

- Vine lleó que el cocodril ha caigut en un forat molt gran! 

I el lleó va anar a veure si el cocodril s'havia fet mal.  

- M'he fet mal a la pota! 

Van agafar una canya molt gran i van començar a estirar el lleó i la Guillermina. Però 
no podien treure'l perquè la canya es va trencar. 

Van anar a buscar una corda molt dura perquè el cocodril es lligui. I estiraven, i 
estiraven,... més fort! , més fort! 

Van anar a buscar a la girafa per aixecar al cocodril i com que la girafa tenia el coll molt 
llarg estirava molt i van treure al cocodril del forat. 

Tots junts van portar el cocodril a l'hospital amb una ambulància i li van posar una cosa 
molt dura de guix i li van embolicar la pota. 

La Guillermina va decidir que li era igual ser de color rosa i no volia menjar-se les flors 
perquè no li agradaven. I es va quedar per sempre més marró. 

Quan el cocodril va tornar al zoo els seus amics li van fer abraçades, i pessigolles, i 
petons, i li van fer un pastís de xocolata. 

I, ...CONTE EXPLICAT, CONTE ACABAT. 

 
P3 Pingüins 
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Aventura en el bosc 

Hi havia una vegada una abella que es deia Pepita i vivia en un bosc molt gran.  

Un dia va anar un policia al bosc i va fer que l'abella Pepita marxés del bosc, però es va amagar 

al tronc d'un arbre i el policia despistat va marxar sense adonar-se. 

Llavors va aparèixer la serp Anna que era dolenta i picava molt, l'abella Pepita es va espantar 

molt quan la va veure i va marxar volant. 

Es va fer de nit al bosc i va venir l'esquelet que vivia allà, i com era massa fosc va encendre una 

llanterna i va veure a la serp Laia enrrotllada i dormint a terra. 

De sobte, va aparèixer un altre cop l'abella Pepita i va començar a molestar a la Laia, pensant 

que era la serp dolenta, però va veure que era la serp Laia que era bona perquè era musical. 

Llavors la Laia i la Pepita es van fer amigues per sempre. 

Mentre, en un altre lloc del bosc, l'esquelet i el policia es van ajuntar per lluitar i fer fora a la 

serp dolenta, al final van aconseguir treure-la del bosc i no la van tornar a veure mai més. 

Finalment l'abella Pepita, la serp Laia, l'esquelet i el policia es van fer molt amics i van anar tots 

junts a pescar per celebrar-ho. 

 

Entre l'abella, la serp, l'esquelet i el policia, 

s'acabat aquesta historia que ningú sabia. 

 

 

P4 Esquirols 
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La papallona Flora i els seus amics 

Hi havia una vegada una papallona petita que es deia flora i que jugava amb els seus amics al 
“pilla-pilla” al parc. La gent del parc mirava com jugava la papallona.  

Una de les seves amigues, l'amiga vaca que era gran amb una cua ben llarga, va “pillar” la 
papallona i es va quedar eliminada cinc minuts i la papallona va voler dibuixar amb pals el seu 
niu rodó.  

Després, la vaca i la papallona flora van anar a dormir i la gallina els va visitar perquè volia 
jugar a la “mòmia” i al final va guanyar la gallina.  

També, va arribar un ocell i van parlar de si podien dormir tots junts al niu de la papallona, 
però el niu era molt petit.  

Es van fer una abraçada, van beure suc de taronja, van menjar pizza de formatge i un “bocata” 
de truita i de postres van menjar un gelat de xocolata, nata i maduixes. 

Quan es van aixecar al matí van anar al parc a jugar a “l'escondite” i la papallona flora no volia 
jugar perquè estava molt cansada de jugar amb els seus amics i volia descansar al seu niu.  

Més tard, la papallona flora es va trobar a una altra papallona de colorins i es van enamorar 
molt. Van veure un diamant al terra, el van agafar, el van mirar i el van ensenyar a tothom. 

El diamant brillava i van voler regalar-li a la gallina que es va posar molt contenta. 

Es van casar al cel perquè les papallones volen i la papallona de colors li va regalar una rosa de 
color rosa i es van voler fer un petó. 

Després, van anar al niu de la papallona flora. era un niu gran i tenia molts pals de color marró. 
El niu estava penjat a l'arbre, bufava el vent i va estar a punt de caure, però al final no va 
caure.  

La papallona flora, la vaca, la gallina i l'ocell van jugar a “pica-paret” i van estar molt contents. 

 

I conte contat 

aquest conte s'ha acabat. 

 

 
P4 Llúdries 
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El cavaller i la princesa 

Fa molt i molt de temps hi havia una princesa que vivia en un castell. 

Un dia va decidir anar al bosc i va trobar una papallona. Es va posar a parlar amb ella: 

 

 Vols ser la meva amiga? va dir la princesa 

 Sí! va respondre la papallona 

 Vols venir al meu castell? 
 Sísí!! 

I Van anar cap al castell.  

De camí cap al castell va aparèixer un drac, però no era un drac de veritat, era un titella gran 
que feia servir un cavaller per espantar als altres. 

Quan la princesa i la papallona van descobrir que era un cavaller es van enamorar d'ell. 

Tornant cap al castell, com que ja s'havia fet de nit, van decidir fer un banquet i una festa. 

El cavaller va veure unes roses al jardí i en va agafar una per la princesa i una altra per la 
papallona, que se la va menjar. 

De nit, va venir un lladre que volia robar la corona d'or del rei del castell. El cavaller, que era 
molt valent, el va fer fora i el lladre va sortir fugint. 

Quan es va fer de dia van fer un torneig per celebrar-ho i li van explicar a tothom el que havia 
passat a la nit. 

Mentre tots xerraven la papallona s'estava avorrint i per això van decidir fer alguna cosa 
divertida: una festa amb discoteca. Tothom s'ho va passar molt bé i el cavaller i la princesa es 
van casar. La papallona no es va avorrir mai més. 

 

I vet aquí una princesa, vet aquí un cavaller, 

aquest conte ja no hi és. 
 

 

P5 Girafes 
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La festa de l’Àlex i la Clàudia 

Hi havia una vegada un nen i una nena que vivien en un poble que estava al costat del mar. 

A l'Àlex li agradava molt jugar a futbol i conduir molt ràpid la seva llanxa. 

Un dia que va sortir amb la seva llanxa a sota del fons del mar van passar moltes coses. 

Hi havia un túnel i una serp marina va passar pel túnel i quan el va travessar va trobar la cova 
del peix manta i es va espantar. 

Es va fer de nit i va sortir la lluna i les estrelles i els llops de les muntanyes bordaven.  

Durant la nit el peix manta estava dormint i somiant amb la lluna, però els seus fillets no. I la 
serp marina agafa els fills del peix manta. 

Aquella nit a la balena blava li va néixer un “bebé”. 

Al matí una tortuga marina va sortir de l'aigua i es va trobar el nen que quan la va veure la va 
tornar a portar a l'aigua. 

Després, l'Àlex va travessar un dels pont del poble, però una orca va destruir el pont just quan 
passava el nen que va caure a l'aigua i, per sort, el vaixell d'un pescador el va rescatar. 

Mentrestant, la Clàudia estava agafant flors pel seu amic i li va portar. 

En aquell poble també vivia un dolent que era un lladre que robava els diners de tots els nens i 
les nenes del poble. Un dia va robar els diners de la nena i el lladre va pujar a la muntanya més 
alta del poble per amagar-se. 

Van passar els anys i el lladre es va fer vell i li va tornar els diners a tots els nens i les nenes del 
poble. 

Amb tots els diners que el lladre va tornar van decidir fer una festa i celebrar l'aniversari de 
l'Àlex amb molts gelats de tots els tipus de sabors. El lladre també estava convidat perquè es 
va fer amic de tothom i va dir que ja no robaria més coses. 

Durant l'aniversari l'Àlex li va preguntar a la Clàudia si es voldria casar amb ell i la Clàudia va dir 
que si. 

Vet aquí un gos i vet aquí un gat que aquest conte que les zebres ens hem inventat ja s'ha 
acabat. 

 

 

 
P-5 Zebres 
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Cicle Inicial 

La Pepa perd una cosa 

Un dia la Pepa va anar a la piscina. La piscina era molt fonda i també era molt gran. Hi havia 
molta gent.  

Quan va arribar, la Pepa es va tirar a la piscina des d'un trampolí. Va nedar una mica i, quan va 
sortir de la piscina, no va trobar la motxilla i va trucar a la policia. 

El policia va trobar el lladre, el va ficar a la presó i li va donar la motxilla a la Pepa. 

I vet aquí una orella de gat, ja s'ha acabat! 

José Carmona, Laia Enríquez i Guillem Guasch 

El taxi verd 

Hi havia una vegada, un taxi verd que era màgic i podia anar sol. 

Un dia de sol, passejava per la ciutat. No sabia per on era el camí per anar a casa d'un amic 
seu, va anar pel camí del bosc i es va perdre.  

Un senyor que era el seu amo, tenia un mapa del món i, amb una bicicleta, va anar a buscar-lo 
i el va tornar a la ciutat. 

I conte contat, conte acabat! 

Pere Bru, Pol Vicent, David Souto i M. Eugènia Anfoso 

El gat de ferro 

Hi havia una vegada, un gat de ferro que vivia a l'escola Guinardó. L'escola Guinardó tenia 
molts edificis i cada dia anava a la classe dels Saltamartins per saludar-los. 

Un dia se'n va anar a viure al bosc però no li va agradar. 

Va tornar a l'escola Guinardó i va viure feliç per sempre més. 

I conte contat, ja s'ha acabat! 

 

Mar Olalla, Martí Amado i Alexey Bernados 
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La caixa de sabates 

Un dia, hi havia una caixa de sabates en un armari. Les sabates eren vermelles i estaven 
“agobiades” perquè mai sortien al carrer. 

Un dia, la senyora les va agafar i se les va posar als peus. Se'n va anar al carrer i les sabates es 
van posar molt contentes. Vet aquí que va començar a ploure amb llamps i trons, i totes dues 
es van mullar tant que la senyora va haver de tornar a casa. 

I les sabates, de tant avorriment, van decidir escapar-se. Llavors la senyora es va posar molt 
trista, tant trista que es va posar a plorar. 

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

 

Íria Espina, Miquel Alarcón, Biel Thió i Martina Lisa 

El talp 

Hi havia una vegada, un talp que vivia sota terra. El cau estava al bosc. Tenia quatre entrades, 
una galeria, una cuina petita i un sofà gran.  

Un dia van fer obres i li van destrossar el cau. 

El talp es va buscar un altre cau i llavors mai més van fer obres al cau del talp. 

Conte contat, ja està explicat! 

 

Roger Torrecilla, Marc Bertran, Patrícia Vílchez i Jana Martínez 

El gos en un castell 

Vet aquí un gos que es deia Ori i vivia en un castell.  

Li agradava viatjar pel món i, de tant en tant, viatjava a Xina. Allà hi tenia amics. 

Una vegada, no va poder anar a Xina perquè va vomitar i va tornar al castell. 

I conte contat, aquest conte ja està acabat.  

 

Mireia Parra, Guillem Barreda, Pol Torrens i Janek Ruiz de L. 
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El gat entremaliat 

Un dia, fa molt de temps, hi havia un gat molt entremaliat. Es va enfadar i va escapar-se dels 
seus amos. 

Va arribar tard a casa seva i el van castigar sense menjar un dia.  

El gat es va enfadar molt i els amos, també. 

Vet aquí un gos, vet aquí un gat, conte acabat. 

Pol Pérez, Laia Beyloc, Marina del Río i Marcel Roquet 

La Sargantana i el cargol 

Hi havia una selva on hi vivia una sargantana. Era una sargantana verda i més llarga que un 
edifici. 

No tenia amics i li va preguntar al cargol: 

 Vols ser el meu amic? 
 Sí que vull ser el teu amic. 

Ho va preguntar a tots els animals de la selva i li van dir que sí. 

Llavors els animals de la selva van ser amics per sempre. 

Vet aquí un gat i un gos aquest conte ja s'ha fos. 

Pablo Puentes, Joel Gil, Joel Canyelles i Pol Moneo 

El cavall i la capsa màgica 

Hi havia una vegada un castell on hi vivien un rei que es deia Merlin, una princesa i un cavall. 

La princesa era rossa i tenia un vestit llarg.  

El cavall era negre i ràpid. 

El rei li va dir al cavall que anés a buscar menjar. Va anar al bosc i va trobar una capsa màgica. 
La va obrir, va trobar una bossa de diners i se la va emportar al castell i li va donar al rei. 

Vet aquí un gos i vet aquí un gat, ja s'ha acabat. 

 

Belen Herrera, Alexis Gimeno, Victòria Miota i Jordi Anglès 
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El tresor del ninot de neu 

Hi havia una vegada un ninot de neu que es deia Francesc. Era tan alt com un ós dret. 

Un dia va veure una casa on hi havia un tresor que li va agradar tant que se'l va endur cap a 
casa.  

Estava tant content que va començar a saltar d'alegria. Mentre somiava amb el seu tresor va 
sentir un soroll. Li estaven robant el seu tresor. 

Va veure una cosa que era tan lletja com un ós formiguer. Era una bruixa. Van lluitar i lluitar i 
va guanyar el Francesc.  

Vet aquí un gat i vet aquí un gos aquest conte ja s'ha fos.  

 

Marcel Oriol, Laia Aisa, Pol Garcia i Núria Piró 

El príncep i la princesa 

Hi havia una vegada una princesa tancada en un castell. La princesa era agradable i guapa. Un 
príncep va anar a salvar-la i li va fer un petó. El príncep va cridar:  

- Compte que ve el drac! 

Quan el drac va veure que s'escapaven es va posar furiós i es va empipar.  

Va trobar una dragona i se'n van anar. 

El príncep i la princesa es van casar i van celebrar una bona festa. 

Vet aquí un gat i vet aquí un gos aquest conte ja s'ha fos. 

 

Júlia Mas, Jan Galindo,Carme Díez i Pol Esteve 

Els animals del circ 

Hi havia una vegada uns animals que volien fer un circ. Eren una Girafa, un Gos, un Esquirol, un 
Elefant i un Lleó. 

Se'n van anar a dormir perquè l'endemà era EL GRAN DIA: Farien el circ. 

Es van despertar. Van esmorzar i es van vestir, les nenes amb un vestit rosa i els nens amb una 
camisa negra, pantalons blancs i corbata. 
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Van muntar el circ i va començar l'espectacle. 

Van pujar per la corda fluixa. Van fer més coses i va ser molt guai. 

El públic va aplaudir molt.  

Vet aquí un gat i un gos i el conte ja s'ha fos. 

 

Pol Rosàs, Yael Vidal i Víctor Castaño 

La girafa bebè 

Fa molt poc temps vivia una girafa petita. Quan va néixer primer li van sortir les potetes. 
Després van sortir la panxa i el coll i per últim el cap. 

La girafa va caure a sobre de la seva mare. 

Es va fer de nit i els lleons van atacar la girafa bebè. La mare se'n va adonar i va lluitar. 

La girafa bebè es va tirar tres vegades sobre els lleons i els va matar. 

Conte contat, ja s'ha acabat. 

 

Jordi Lain, Alba Anchuela, Guiomar Pardiña, Sasha Catalán 

El dofí presumit 

Fa molt i molt de temps vivia un dofí. Un dia el dofí anava saltant per l'aigua i es va trobar amb 
un submarinista. 

El dofí portava una corona i un collaret de perles. 

El submarinista li va agafar la corona i el collaret i s'ho va quedar. 

Després el submarinista es va sentir malament i es va posar trist pel que havia fet i li va tornar. 

El dofí estava tant content perquè li havia tornat la corona i el collaret que li va dir si volia fer 
una volta amb ell. Com que va dir que sí van anar saltant, saltant i saltant. 

I vet aquí un gat i un gos aquest conte s'ha fos. 

 

Laia Molina, Gabriel Campillo i Pau Marzuelo 
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La missió del Joguit 
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El transportador magnífic 
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L’abella 
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Cicle Mitjà 

La llegenda del drac simpàtic 

Temps era temps un drac  empaitava la gent d'un poble que es deia Cruspiquen. 

El poble era molt tranquil fins que venia un drac que empaitava la gent. Però aquest d'ara 

tenia un germà molt simpàtic. La gent del poble es pensava que el drac simpàtic era el seu 

germà, el que empaitava. Llavors la gent del poble un dia va dir: 

-Prou! No volem un drac!  

I van decidir anar-lo a caçar. Quan s'apropaven a la cova del drac, el germà que sempre 

empaitava estava de visita a la cova del drac bo i la gent del poble es va trobar  els dos 

germans i la gent els va preguntar: 

 Qui és el drac que ens empaita? I els van respondre, els dos: 

 Tu!  

I la gent del poble va decidir fer un concurs. El concurs es tractava de posar en perill dues 

persones i qui les salvés guanyaria. Va començar el concurs i dues persones estaven en una 

canoa prop d'una cascada i el dolent no va salvar a ningú i va dir: 

 Ja se les arreglaran, aquests dos camperols! 

I el drac bo va anar a salvar a un camperol, però no van tenir temps de salvar l'altre. A 

continuació es va llançar a la cascada per salvar l'altre i ho va aconseguir. Llavors es van adonar 

que el drac dolent era l'altre i la gent del poble va dir: 

 Què farem amb l'altre drac? 

I un va dir: 

 Que sigui el cuiner. 

I tots van dir: 

 D'acord! 

Li van donar menjar al drac bo i mai més el drac dolent mai més va tornar a empaitar la gent. I 

vet aquí un gos, i vet aquí un gat aquest conte s'ha acabat. 

 

                                                                                 Marc Martí 

                                                                                  3r EPRI 
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El Jordi va a la lluna 

Hi havia una vegada un nen que es deia Jordi i que volia viatjar a la Lluna. Quan arribava del 

cole cap a casa sempre a la mare li deia: 

 Vull anar a la lluna! 

La mare sempre li deia que era dins als deu anys. Un dia a la classe a un amic li va dir: 

-Vols amb mi anar a la Lluna? 

 Sí, però tenim escola. 

 Ai!! És veritat! 

 No cridis tant que et sentirà la mestra. 

Al pati li va dir a tres persones més i li van dir el mateix que li havia dit l'altre amic. Quan va 

arribar a casa a la mare li va dir: 

 Hi ha uns quatre nens que volen anar amb mi a la Lluna. 

Saps què li va dir la mare? 

 ho pots dir davant dels teu tutor, d'acord? 

 Però tindré una mica de vergonya. 

 Tu concentra't. -Li va dir la mare. 

Quan va arribar a l'escola al tutor li va dir: 

 Vols anar amb tots els de la classe a la Lluna? 

 El tutor li va dir: 

 D'acord, Farem la feina a la Lluna. 

 D'acord!- Diuen tots. 

Quan va arribar a casa li va dir a la mare: 

 Anirem tots a la Lluna i farem la feina a la Lluna. 

 Molt bé Jordi- Li va respondre la mare. 

 Demà comprarem el coet, d'acord? 

L'endemà al tutor li va dir: 

 Compraré un coet. 

 Quan el va comprar van anar a l'estació de coets i es van enlairar. Quan van arribar  a la Lluna 

van estar fent classes a la Lluna. Van agafar coses de la Lluna. També hi havia un lavabo i una 

font. Van estar dos dies i després van tornar. Quan van arribar a la Terra van anar a un museu i 

van deixar les coses que havien trobat. Quan el Jordi va arribar  a casa li va explicar tota 

l'aventura a la mare. 

                                                           Martí Spike 

3r EPRI 
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Les coses perdudes 

La meva veïna 

ha perdut una gavina. 

El meu veí ha perdut un violí. 

Jo he perdut un mitjó, qui l'hagi trobat 

que no l'hagi deixat en un plat. 

Si l'has deixat en un plat 

espero que la gavina no se l'hagi menjat. 

Si has trobat un violí, 

espero que la gavina 

no el sàpiga tocar així. 

Al final no el sap tocar així, 

per fi. 

Ara he perdut una samarreta 

junt amb una beta. 

 

                                                                                                                    Maria Llop 

                                                                                                                     3r EPRI 

 L'últim avet  

L'altre dia em van comprar a la fira de la Sagrada Família. Un cop vaig arribar a casa em van 

decorar amb les boles blaves, vermelles, grogues i amb cintes de color daurat i platejat. 

Tothom que entrava en aquella casa tenia coses bones a dir-me i fins i tot em van posar regals 

a sota. 

Un diumenge negre em van abandonar al carrer. Els meus amics em van dir que hi haurien 

molts com jo. Però no hi havia cap com jo! Vaig estar molts dies sense que ningú vingués, fins 

que un dia va passar una nena, em va mirar fixament i em va fer sentir únic i especial. Després 

va anar corrent cap els seus pares i els va demanar que em portessin al seu jardí. Els pares van 

dir que si. Llavors, un cop al seu jardí...era preciós! Estava envoltat de nous amics. Em vaig 

adonar que encara que no portis decoració, un pot ser feliç amb nous amics.   

 

Adrià Sarri.   

4t EPRI (Bernats) 
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El peix 

El peix té escates, 

d'un sol color o amb taques.  

 

Hi ha molts peixos al  mar,  

però als petits no els has de pescar. 

 

Tots els peixos tenen colors ben diferents, 

bonics, lletjos i sobretot sorprenents. 

 

Les escates dels peixos són molt petites, 

i també són molt boniques. 

 

El peix pot ser petit o gran,  

i els dos de coses diferents s'alimentaran. 

 

El peixos petits són astuts, 

i van en grans grups. 

 

A part de peixos grans i petits, 

al mar hi viuen mamífers divertits.  

 

Marc Jordi  

4t EPRI (Martinets) 
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Cicle Superior 

Viatge 

Quan va encaixar la clau al pany, ni de bon tros s’esperava el que li anava a passar. En Nico 

tornava de l’escola amb la seva àvia. Aquell dia no havia estat el millor. De moment. Quan va 

arribar a casa, va anar amb la seva àvia al menjador. Ella li va dir que li havia arribat un paquet, 

però que l’obris després de rentar-se les mans. En Nico va anar corrents al pis de dalt i va anar 

directe al lavabo. Casa seva estava situada en un petit poblet que es deia Pont de Ponent. Ell 

vivia a la casa més gran que hi havia. Tenia tres pisos i un jardí gran i molt bonic. El Nico va 

passar per davant de l’habitació. La seva. Va entrar d’una revolada i va agafar la seva única 

joguina: l’avió de llauna que havia estat del seu avi, però que ara era seu. Quan va sortir de 

l’habitació, va aixecar el braç i va imitar el soroll de l’avió en que ell havia somiat sempre que 

pujaria.<<RRRRUUUUMMMM>>, va dir. S’assemblava al de llauna. Ell no havia tingut mai la 

sort d’haver pujat a un avió, però esperava que li arribés el moment. Va baixar les escales 

corrents ,i es va embalar tant, que quasi arriba a baix rodolant. Quan va ser a baix, va anar a 

buscar el paquet. Era de color marró. L’ avi, que havia arribat feia poc, va ajudar-lo a obrir el 

misteriós paquet. De sobte, una caixeta blava amb un número “u” es va obrir i va deixar al 

descobert un avió de llauna taronja antic com el que tenia ell, una clau i una nota. També hi 

havia un cartellet que hi posava “NICO”. 

<<Hola Nico, aquest avió és per a tu. La clau és d’una porta que està amagada i que 

probablement, no hauràs vist mai. La podràs trobar per algun lloc de la casa. Però això sí, 

l’hauràs de trobar tu sol. Darrere la porta hi podràs descobrir una gran sorpresa. BONA 

SORT!>> 

Es va quedar parat. Quina porta podia ser? Hauria de posar-se les ulleres d’aviador per 

resoldre el misteri. Així doncs, es va posar mans a l’obra. Va pensar que començaria pel 

soterrani, un lloc bastant misteriós. Va córrer cap a baix i va intentar fer encaixar la clau a tots 

els panys que va trobar. Cap. I així ho va fer amb tots els pisos de casa seva. Va mirar de les 

habitacions fins a la cuina . També es va fixar en tots els racons més remots de casa seva. Cap. 

Cap porta,cap pany on la clau hi pogués entrar. A totes les sales i habitacions. Començava a 

pensar que era una de les bromes pesades dels inútils dels nens de l’escola. Ara només li 

quedaven les golfes. Quan anava pujant les escales va començar a veure una porta al racó . 

Una porta que no hi havia estat mai i això ho podia assegurar, perquè allà hi passava totes les 

estones amb l’avió de llauna. Llavors va córrer a posar la clau al pany, i, miraculosament, la 
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porta es va obrir. Una habitació plena de pòsters del món i d’aviadors històrics. També hi havia 

una tauleta atrotinada. A sobre la taula, hi havia un avió i un sobre. Estava flipant, i molt. Va 

caminar lentament cap allà i va observar l’habitació, il·luminada per la llum de la posta de sol. 

Es va prendre tota la calma del món i va obrir el sobre. EREN TRES BITLLETS PER FER LA VOLTA 

AL MÓN! Va agafar tots els pòsters i l’avió vermell, i va baixar corrents a l’habitació i ho va 

deixar tot sobre del llit. Va baixar i va explicar-ho tot al seu avi i va fer-lo pujar a les golfes . La 

porta ja no hi era. Com podia ser?!  

 

Va  baixar ràpidament a l’habitació. Els regals encara hi eren. Sort. Va tornar a pujar a les golfes 

i va demanar als avis que l’ajudessin a guarnir les golfes amb els pòsters. Quan van acabar, es 

va preguntar qui ho havia posat allà. Bé, ja ho descobriria . Ara havia de jugar amb els avions... 

 

                                                                                                          Berta Valera 

                                                                                                          5è EPRI 

                                                     

Mitjons 

En Damià es desperta i troba el seu avi Joaquim assegut al seu llit llegint el diari: 

-Bon dia, avi. 

-Bon dia Damià, no sabia que estaves despert! Espero que hagis dormit bé aquesta nit, Va, si et 

vesteixes, et rentes la cara, esmorzes i et rentes les dents ràpidament t’explicaré un misteri 

que em va passar a mi. 

-Sí que he dormit bé, i, i tant que em vestiré ràpid i totes aquestes coses perquè em puguis 

explicar el misteri que et va passar de camí cap a l’escola. 

 

L’avi va assentir i en Damià es va començar a vestir i a fer totes aquelles coses, com deia ell. 

Quan en Damià va estar llest encara que no havia esmorzat va anar  cap a la cuina amb el seu 

avi. A la  cuina hi havia una nota que en Damià només de veure-la la va agafar i es va adonar 

que a sota de la nota hi havia el seu esmorzar preferit (pa amb bacon i formatge). Va agafar 

l’entrepà i se’l va posar dins la motxilla com feia cada matí. L’avi li havia començat a fer llet 

amb xocolata i galetes, i mentre l’avi feia l’esmorzar en Damià va començar a llegir la nota en 

veu alta per a què l’avi la pogués sentir: 

-Va, Damià, anem? 
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-Sí, avi, anem! 

Van sortir de la cuina, es van posar els abrics i van marxar cap a l’escola: 

-Avi, em pots explicar la història o no, era un misteri? És igual, avi me la pots explicar sisplau? 

-Hi havia una vegada en Joaquim un nen de set anys que cada dia a l’estiu se n’anava a  dormir 

amb dos mitjons, un a cada peu i es llevava amb només un mitjó al peu esquerre i l’altre havia 

desaparegut-en Damià escoltava atentament-.Passaven els dies i sempre li desapareixia el 

mitjó del peu dret, en Joaquim no entenia què passava: 

-Avi, a mi això també em passa! 

-Doncs escolta atentament perquè potser a tu també et passa que els follets de la llum 

t’agafen el mitjó durant la nit - En Damià va fer cara d’espantat -. Tranquil, continuo: Va avisar 

a la seva mare que ella li havia dit que no es preocupés, que segurament estarien a fons del llit 

sota els llençols. Però ell va buscar i ni rastre dels mitjons. Una nit en Joaquim es va quedar 

despert per veure què passava, però al final es va adormir i com cada matí no tenia el mitjó del 

peu dret: 

-Però avi, i què va passar amb els mitjons? 

-Ja arribarà Damià, ja arribarà… Llavors va venir l’hivern i ja no li va tornar a passar més fins 

que un dia quan es va llevar no tenia el mitjó i a sobre la seva taula de l’escriptori hi havia una 

capsa, la va obrir i a dintre i va trobar tots els mitjons perduts i desaparellats que no trobava 

per en lloc. Va anar corrents a dir-li a la seva mare. Ella li va dir que segurament havien estat 

els follets de la llum que feien trapelleries i li prenien el mitjó…-l’avi va tossir- però més 

endavant es va adonar que era la seva mare qui li agafava els mitjons per veure com s’anava 

fent gran - però això últim en Damià no ho va sentir -. 

-Quina història tan xula avi! Eres tu oi, avi? El de la història, vull dir...Però igualment no em fa 

gaire gràcia això dels follets de la llum… 

-Sí, Damià, era jo el nen de la història i me n’alegro que t’hagi agradat, va que ja som a l’escola. 

-Fins després, avi! 

-Fins després, Damià!  

 

                                                                Emma Corchero 

                                                                 5è EPRI 
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El Halloween encantat... 

Aquesta història va passar fa molt de temps, concretament l' any 1942, a la nit de Halloween a 

un poble anomenat Esgarrifança. Els habitants del poble sempre es preguntaven uns als altres 

per què el poble es deia Esgarrifança, però ningú ho sabia. 

Al poble hi havien poques cases però eren molt grans. A una d' elles hi vivia una família 

encantadora, que la coneixia tot el poble, aquella família estava formada per dues nenes de 

deu anys i els seus pares. 

A aquell poble sempre hi feia calor i tothom anava amb màniga curta, i quan estaven dins les 

cases de pedra podien anar amb tirants encara que el poble estigués a la muntanya o a l' 

hivern. Podien ser les dues coses alhora però mai els trobaries amb màniga llarga. 

La família encantadora va quedar amb els avis que vivien al poble. Les nenes van anar vestides 

de coses diferents. La Sílvia, una de les germanes, anava de mòmia i l' altra, la Júlia, de vampir. 

Van sopar a casa als avis i quan van acabar, com cada any se'n van anar a la plaça major on 

estava tot el poble disfressat. 

Es reunien a la plaça major per decidir quina era la millor disfressa de Halloween. Hi havia 

molts tipus de disfresses: vampirs, mòmies, frankesteins, monstres, bruixots i bruixes, 

cleopatres, pirates, morts, zombies... 

A una amiga de la Sílvia i la Júlia que es dia Ona no li agradava gens la festa de Halloween, però 

en canvi, llegia llibres sobre bruixots, veia pel·lis de bruixots i ho sabia tot  dels bruixots. Sabia 

què menjaven, com naixien, com s'alimentaven i com morien. La casa de l’ Ona estava situada 

davant la plaça major i de tant en tant mirava que feien. 

Quan tot el poble va arribar a la plaça, va aparèixer una persona disfressada de bruixot i 

tothom es va pensar que era un turista. 

Ningú va dir res, l’ Ona va mirar just a temps per la finestra i es va quedar sorpresa. Sense 

pensar-s’ho va començar a cridar a tot al poble que el bruixot era de veritat, no era una 

disfressa. 

Tothom es va posar a córrer perquè no els fes mal. El bruixot en veure que tots els habitants 

començaven a córrer, anava llançant a la gent un encanteri que feia que les disfresses es 

tornessin reals.  

L’Ona en veure que passava això va recordar que en un paràgraf que havia llegit d’un llibre 

deia que els bruixots morien si els tocava l’aigua.  

Així doncs va anar corrent a  la cuina, va agafar una ampolla d’aigua  i va córrer fins la porta del 

veí del davant on estava en aquells moments el bruixot. Li va tirar l’aigua per sobre. Tota la 
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roba que duia el bruixot va caure. El cos va desaparèixer. Llavors, tothom va parar de córrer i 

les disfresses encantades van tornar a ser només persones disfressades.  

Els habitants d’Esgarrifança van anar a felicitar l’Ona pel que havia fet. Van reunir-se tots a la 

plaça Major per donar el premi a l’Ona, per haver salvat el poble.   

Tothom  es va parar a pensar i tothom va resoldre la pregunta: perquè el poble es deia 

Esgarrifança. 

                                     Ada Miserachs 

                                                                                        5è EPRI 

En Pere atrapat al rellotge 

Em dic Pere i sóc un nen a qui cada dia li passen molt lentes les classes i miro molt el rellotge. 

Cada vegada que el miro han passat un o dos minuts. Cada dia el temps em passa més lent. 

Quan arribo a casa estic molt content perquè penso: per fi, s'ha acabat el dia. Però hi ha un 

inconvenient, he de fer els deures. 

Us explico el que em va passar un dia? 

Vaig anar a l'escola i com que el dia anterior havia anat a dormir molt tard, a la primera classe 

em vaig adormir. Vaig tenir un somni horrorós, havia mirat el rellotge i eren les 12:00. En aquell 

moment em va passar una cosa molt estranya, vaig entrar a dins del rellotge i estava a sobre 

d'una agulla donant voltes. Quan l'agulla va arribar al nou vaig caure a baix, el soroll de les 

agulles era horrorós, no el podia suportar. De cop vaig cridar i em vaig despertar, estava a la 

classe i el mestre Josep em va castigar al passadís; li va escriure una nota a la meva mare dient-

li que volia parlar amb ella l'endemà. 

Al dia següent ma mare va anar a parlar amb ell. Li va dir que mirava massa el rellotge i que em 

tornava boig amb les hores.  

El professor va dir:  

- Ahir és va quedar adormit a classe 

La meva mare va decidir que em prendria el rellotge durant una temporada fins que aprengués 

a no mirar-lo tant. Així va ser com vaig aprendre a no estar tant pendent del temps. 

 

          Marc Torrens 

          6è EPRI 
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El piano 

Allí estaba, ese gran y oscuro instrumento. Era inmenso, extraordinario. Su caja de resonancia 

era gigante. Intenté acercarme. Lo rodeé dos veces sin tocarlo. No podía resistir más, volví a 

dar una vuelta, y lo toqué. Me encantó, era fabuloso. Me acerqué a sus teclas blancas y negras. 

Puse un dedo, dos, tres… hasta llegar al décimo. El primer dedo se hundió y tocó la primera 

nota. Dedo a dedo se fueron hundiendo. La preciosa melodía se oía por toda la sala. La música 

llenaba mis oídos de alegría. 

Me sentía segura de mi misma. Lentamente cerré los ojos y me imaginé que estaba en un 

escenario, un escenario enorme. Los nervios me recorrían todo el cuerpo. El público me miraba 

atentamente, estaba muy nerviosa, pero poco a poco la música se fue haciendo más fuerte. El 

público estaba en silencio, demasiado. Eso me hacía perder los nervios. Los dedos me 

empezaban a doler. Lentamente la música se volvió más intensa, más sensible. 

Unos instantes después, me desperté. Seguía tocando. En ese preciso momento dejé de tocar. 

Me levanté, paso a paso fui dejando atrás al instrumento. Y de un solo portazo, dejé sólo al 

piano. 

 

          Clara Wagner 

                                                6è EPRI 

 D'aquí  poc 

El sol començava a dir adéu al poble de Berga. Il·luminava les teulades amb les últimes forces 

dels seus raigs, a punt d'esvaïr-se. 

Les muntanyes que envoltaven la vall se separaven per deixar passar la llum, com si l'espai que 

hi havia enmig, fos l'únic per on podien acabar-se de fitar els últims i potents raigs. 

La penombra, que començava a apoderar-se de la vila, envellia el poble i encara el feia més 

màgic. 

El campanar feia el possible per a no passar desapercebut dins la vila. S'alçava victoriós al bell 

mig del poble, en aquell laberint de cases i carrerons que l'envoltaven.  

Els carrers de Berga eren completament buits. Les ànimes del poble estaven refugiades a casa 

seva tot esperant, pacientment, la nit; i així, deixant un aire de melanconiosa soledat a la vila. 
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Les cases, a més d'aquells colors apagats que lluïen, també deixaven veure algunes finestres i 

finestrals. Els centenars de finestrons que hi havia al poble semblaven ulls que t'observaven 

constantment; que eren la única via per on es podia entrar a les cases. 

Des de dalt de Berga, des de l'última casa del poble, podies controlar la vila. Però ni jo ni ningú 

es mirava el poble d'aquesta manera, tothom s'ho mirava d'una manera diferent: 

-"Aquell paisatge irreal que trigaria en tornar-se a veure"-. 

 

         Oriol Sanromà 

         6è EPRI 

Primer Cicle d’ESO 

L'assassinat 

 

Hi havia una vegada, 

una dona assassinada. 

 

No sabem on va morir, 

segurament va ser aquí. 

 

Va morir enverinada, 

o potser va ser asfixiada. 

 

No sabem qui la matà, 

o son pare o son germà. 

 

Sa germana també podia, 

si ningú la descobria. 

 

Tots tenen la coartada confirmada, 

per tant la família queda descartada. 

 

Quantes més proves tinguem, 



 35 

abans ho descobrirem. 

 

Ja sabem qui és l'assassí, 

la matà el seu cosí. 

 

Com que l'herència de l'àvia es quedà, 

i al cosí res li tocà, 

molt es va enfadar i la va matar. 

 

Hem trobat l'arma homicida, 

amagada i destruïda. 

 

L'hem portat a analitzar, 

perquè ens ho puguin confirmar. 

Aquest cas ja està tancat, 

per sort, ja tot s'ha acabat. 

 

El cosí a presó ha anat, 

i la dona s'ha incinerat. 

 

Pobre dona, pobre família, 

ella no ha fet res, 

perquè la deixessin sense vida. 

 

 

                                                                      Anna Martínez  

1r ESO 
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Tu per aquí i jo per allà. 

Quan m’ho van dir, jo ja m’ho esperava, però va ser molt més dramàtic del que hauria volgut 

que fos. 

Hola, em dic Abril, tinc un germà que es diu Gabriel, ell té nou anys, i jo en tinc quinze. Per 

molt tontet que pugui semblar, és molt bon nano, i ens portem molt bé. Nosaltres i els nostres 

pares sempre hem estat una família molt unida, hem visitat molts llocs, hem viatjat molt, 

moltes excursions per la muntanya…  Massa somriures per a un final tan catastròfic. 

Un dia, els meus pares, sense pensar en què acabarien provocant en mi i el Gabriel, van decidir 

que la seva història, perdó, la NOSTRA història s’acabaria aquí; els papers, ja estaven firmats; la 

casa, ja estava llogada; les maletes, ja estaven fetes; les llàgrimes, ja estaven vessades… divorci 

sense sortida. 

El meu pare, en Gil, treballa en un aeroport, és un… com se’n diu? Ah sí! Controlador aeri… 

alguna vegada ja m’ho havia dit algun amic que s’hi guanyava molt en aquesta feina, i així és. 

No és que siguem rics, però som molt afortunats de tenir casa, en aquests temps de crisis… 

eterna, si es pot dir així.Ma mare, en canvi, és “mestressa de casa”, suposo que ja en tenim 

prou amb què un dels dos treballi, i treballi amb un bon sou. 

En fi, que un dia jo i el meu germà tontet estàvem jugant a “ fricades” de les nostres, com 

acostumem a fer sempre, i va venir la mare a dir-nos que havíem de parlar. Vaig somriure, 

perquè això mateix m’havia dit quan estava embarassada del Gabriel, però aquest cop va ser 

molt diferent . 

Ens van fer seure al sofà, i ells, els pares, van agafar una cadira, per tal de quedar davant 

nostre. Nosaltres somrèiem com uns inútils, pensant-nos que ens dirien alguna cosa agradable, 

però no, no va ser gens agradable. 

Hauríeu d’haver vist com ens va canviar la cara quan ens ho van dir. A mida que anàvem 

rebent la notícia, el somriure estúpid anava desapareixent… fins al punt d’acabar els dos 

plorant i negant-nos a acceptar la veritat. Em vaig tancar a l’habitació plorant a raig, 

literalment, i el meu germà va fer el mateix. 

A partir d’aquell dia, tot va canviar moltíssim… Portàvem males notes a casa, no fèiem els 

deures, ens vam començar a barallar molt, no menjàvem… Ara? Millor. El meu germà i jo som 

inseparables, anem junts a tot arreu, i ens portem molt bé, però amb els pares, la relació s’ha 

endurit molt, i ja gairebé ni ens saludem en arribar a casa… Símptomes del divorci. 

Mar Dalet 

 1r ESO 
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Adéu 

Adéu a les meves primeres passes i als meus primers adéus. Adéu a allò que encara he de 

complir, però sé que no ho compliré mai. Adéu al meu meravellós llibre que per cert, encara 

no he acabat i mai acabaré. Adéu a aquests últims pensaments que estic tenint però sobretot, 

adéu a tot allò que més estimo, la meva felicitat, aquesta, ja ha mort,  i jo me’n vaig amb ella. 

 

Encara no sé com he arribat aquí. Després de sopar, els meus pares i els meus dos germans, 

han anat a prendre les postres a fora. En canvi, jo, he anat cap a la habitació morta de son. 

Allà, m’he posat el vestit de bateig de la meva germana petita de sis anys, m’arriba als genolls, 

però com que sóc tan prima em queda bé, petit, però bé. 

Vaig al lavabo, agafo una capseta del segon calaix de maquillatge, està tot separat per colors, 

trec d’un en un tots els pintallavis i trio el més potent,  el que portava la meva mare aquella 

nit, un magenta vermellós. Per últim, em pinto els ulls amb tons verds i roses com els del 

vestit. Quan acabo amb la cara, faig una volta davant del mirall i somric satisfeta. Per cert, 

aquest és el meu últim somriure.  

Surto del lavabo de l’hotel i començo a cantar aquella cançó del recital de ballet dels meus deu 

anys mentre ballo. Cantar mai ha estat el meu fort i alguns aguts m’obliguen a parar i a tornar 

a començar. Tot això ho faig amb els ulls clucs, perquè així m’asseguro que res de la habitació, 

cap objecte ni cap record, em faci canviar d’idea.. 

Estic asseguda a la finestra, sense sabates mentre penso en tot. El vent de la nit passa i 

m’envolta el cos introduint-se dins de les meves ungles. Tinc la pell de gallina. Les meves 

cames nues gairebé no poden ni moure’s i a vegades, piquen contra els maons i les he 

d’arronsar.Fa mal.  

Els meus cabells es mouen a corre-cuita i al tenir-los rinxolats se’m despentinen i se’m posen 

per dins de la boca. De tant en tant  me’ls trec amb la llengua perquè no vull moure els meus 

braços per por de caure; però d’altres, no em queda més remei que aixecar el braç i apartar els 

cabells que guiats pel vent arriben a la meva petita i congelada boca. 

Des de dalt o veig tot, el mar Mediterrani m’enamora, potser, simplement, perquè és el meu, 

el que m’agrada, el de cada dia, i per això, he triat aquest paisatge per dir ADÉU. El sol que es 

pon en aquest moment, crea un colors únics que em fan deixar de plorar. Cada dia el sol fa dos 

espectacles un al capvespre, i un altre, de matinada. A vegades, triomfa, d’altres, no. Avui té 

una admiradora assegurada, jo.  Fins que el sol no acabi, jo no començaré. 
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Ja està, el sol ja ha acabat. Ara em toca a mi, mentre la lluna es deixa veure,  em desfaig les 

trenen rosses; els meus peus tornen a xocar contra el maons de l’edifici. Aquest cop amb els 

ulls oberts, la lluna també es mereix que la miri. Em poso a ballar i a plorar al mateix temps. 

Enfilada a la finestra acabo el ball cridant. Un últim però poderós agut surt dels meus llavis, 

obro les cames i salto. 

PD: No hi ha final feliç, estic morta. 

Irene Fernández 

1r ESO 

1259 Avui, demà, sempre 

«Trets. 

Crits. 

Silenci. 

És una de les horribles batudes. 

-Corre, Cata, vine.- diu la mare. 

 

M'estreny fort entre els seus braços. El meu pare ens mira amb tristesa. Algú ha entrat al pis. 

Tanco rels ulls. Els meus pares fan les maletes. Marxem. Lluny. Ens fan pujar a un camió a 

empentes. Ningú diu res. Hi ha una desena de persones a l'interior. Presoners, esclaus dels 

Alemanys. Com jo. 

 

Tot havia començat quan un tal Adolf Hitler va pujar al poder. Ja no recordo, o sóc incapaç de 

recordar, quan va ser l’última vegada que vaig poder sortir al carrer sense por. Sense haver de 

portar l'estrella groga teixida a la jaqueta. Tinc catorze anys, ni més ni menys, però sembla que 

l'edat tant els hi fa. 

 

El camió arriba a la seva destinació. Una estació de tren. Ens arrosseguen cap a un vagó per 

transportar animals ple a vessar de gent. Estem estrets. De sobte, les portes del vagó es 

tanquen i ens submergim en la foscor. Per molts serà l'última vegada que veuran la llum del 

Sol.  

 

Al cap d'un dia de viatjar drets, un parell de guàrdies nazis pugen i ens obliguen a donar-los 

tots els objectes de valor que portem. Un noi s'hi nega. El guàrdia, sense pensar-s'ho li engega 

un tret al cap. La mare em tapa els ulls, però ja és massa tard. L'escena  quedarà gravada al 
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meu cervell per sempre. Durant tres dies l'escena es repeteix. A la nit, per fi arribem a la nostra 

destinació. El camp de concentració de Chelmno. Ens fan baixar i ens posen en fila. Un oficial 

determina si passem la selecció. Toca el meu torn. El cor em batega tant fort que no sento res. 

L'oficial em mira. M'agafa el braç i em posa amb els seleccionats. El meu pare passa la selecció. 

La meva mare no. Un soldat condueix el grup de la meva mare cap a una esplanada, al costat 

del tren. Els posen en fila. El so dels trets ressona per tot el recinte. Un centenar de morts en 

menys d'un segon. Per què? Ells t'ho explicaran ràpid. Som jueus. No he pogut plorar. Massa 

ràpid. Ja no tenia llàgrimes per vessar. Ens han separat homes i dones en llocs diferents. Ens 

han donat uns vestits de ratlles, ens han rapat i m'han tatuat un número al braç: 1259. Com els 

animals. O menys que això. Ens han fet córrer fins a uns barracons amb unes lliteres.» De cop, 

una veu ressona al meu cap... 

 

-1259, despertat, ràpid! 

 

Un altre malson. Aquest dels primers dies al camp. M'he embotit el barret ratllat al cap i he 

sortit a desfilar. Després, ens hem posat a la feina. Fregar, cuinar, cosir, transportar maletes i 

tot tipus de feines. A mi em toca fregar. Vaig ràpid a buscar aigua al miserable rierol del camp. 

M'afanyo a completar la meva feina. Aquí, tres segons de més poden costar la teva vida. Un 

cop he acabat, m'apropo a la reixa que ens separa del camp dels homes. Espero el meu pare 

ansiosa. Les nostres trobades són curtes  i silencioses. Ens intercanviem pa. No arribo a tocar-

lo perquè les reixes estan separades per un metre. Un metre que impedeix estar amb els 

éssers estimats. Però avui el pare no apareix. M'he esperat fins a la posta del Sol però no 

arriba. Quan marxava, un noi s'acosta on sóc. És alt i té una mirada penetrant. Es recolza a la 

reixa i em pregunta: 

 

-Ets la Cata? La Cata Aymerich?- pregunta 

 

-No...bé, sí, sóc jo- dic confosa. Feia temps que no sentia el meu nom-. Ens coneixem?-

pregunto mirant-li fixament els ulls. 

 

-No. El teu pare ha mort. Ho sento- abaixa la mirada. 

 

Caic de genolls a terra. No pot ser. Estic somiant. Tanco els ulls per reprimir les llàgrimes. El noi 

trenca el silenci. 

-Jo també estic sol. Em dic James. Si em necessites, vine a aquesta hora aquí mateix demà. 
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Quan obro els ulls, el noi ja no hi és. Torno al barracó on els guàrdies fan el recompte. No falta 

ningú. Ràpidament busco una llitera a prop de la porta. Allà, es més fàcil respirar l'aire 

carregat. Dormo, però no tinc la sensació d'estar sola. Sé que a l'altra banda del reixat, hi ha 

algú en qui puc confiar. 

 

Avui m'han llevat a les quatre del matí. Es veu que avui arriba al camp una càrrega que els 

nazis esperen amb ànsia. Ens han fet netejar una sala on hi cabien moltes persones, semblaven 

dutxes. Quan he acabat, he corregut cap a la reixa per veure a en James. Necessito saber-ne 

més coses. Avui era ell el que m'esperava, ansiós, darrere la reixa. 

 

-Hola- diu-. No sabia si vindries. 

-Doncs aquí em tens- responc-. Bé, explica’m coses de  la teva vida. No en sé res... 

-Et tinc intrigada, eh? Doncs mira, sóc de Berlín i tinc quinze anys. D'aquí dos dies en faré setze. 

M'agradava anar al cinema i fer esport. I tu? 

-Jo tinc catorze anys. Sóc d'un petit poble de Polònia. M'agradava sortir, dibuixar... 

 

Hem estat parlant d’aficions fins a la posta del Sol. M'he acomiadat i he tornat al barracó. Avui 

han arribat tretze dones i no tinc llit. Dormiré a terra. 

 

Avui i la resta del dia se m'ha fet eterna, però per fi ha arribat l'hora de veure en James com 

cada tarda. Cada dia que passa n'estic més d’ell. És una llum en un horitzó fosc i tenebrós. Com 

un carreró sense sortida. L'aniversari del James va ser fa dos dies. Va ser una celebració curta. 

Avui m'ha promès que m'explicaria una cosa que ha descobert. Per això, avui he estat jo qui 

l'he esperat amb impaciència. A l'hora de sempre, ja era allà. Després de les salutacions m''ho 

ha explicat tot. 

 

-Ahir, quan fregava la sala de l'oficial del nostre camp, vaig trobar uns papers. En un posa una 

possible invasió dels Anglesos. En un altre, hi havia una comanda terrorífica. Saps les sales 

gegants que hem estat netejant? 

-Sí- dic-. Semblen dutxes. 

-Doncs no ho són- diu esgarrifat-. Són unes cambres de gas per exterminar més ràpidament els 

jueus. I per si això no fos poc, demà mateix ja la provaran . Sé que agafaran fins el numero 

1000. I el dia següent fins el 2000. Per tant, d'aquí dos dies tu... 
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No tinc paraules. El meu cervell pensa a tot drap. Dos dies. Quaranta-vuit hores. Em queden 

quaranta-vuit hores de vida. M'aixeco i marxo corrents. Sense acomiadar-me. Sento que en 

James em crida, però no em giro. He de marxar d'aquí. 

 

Avui no he dormit. He comptat cada segon, cada minut i cada hora fins que m'he llevat. Ens 

han fet desfilar i el guàrdia ha cridat totes les dones de l'u fins el mil. Ja marxen. I no tornaran. 

Faig la meva tasca ensopida. No sé si és pitjor morir desprevingut que saber que moriràs. A 

l'hora de sempre m'arribo a la tanca on en James m'espera. 

 

-Cata! Estàs bé?- diu esverat-  No et volia espantar. De fet, tinc una idea. 

-A sí?- pregunto dissimulant l'interès- Quina? 

-Demà, en comptes de presentar-te a la desfilada, vine aquí. Farem un forat i entraràs al nostre 

camp. Des d'allà, sortirem i serem lliures. Marxarem lluny. Oblidarem tot això. 

-James, això no ho podré oblidar mai. A tu no et podré oblidar mai. 

-Si us plau Cata, vine- diu agenollant-se-. Fes-ho per mi. 

-Si és així, vindré.- responc. 

 

Faig tres passes. M'aturo. 

 

-James, t'estimo- mussito. 

-Jo també, Cata- respon-. Sigues forta. 

 

Torno al barracó. Encara no sé d'on han sortit els mots que acabo de pronunciar. Ni sé si són 

veritat. Tinc un rau-rau a la panxa. Noto un mal pressentiment. Crec que no tot sortirà com 

hem previst. 

 

Avui el dia m'ha passat volant. A l'hora acordada, m'escapoleixo del barracó i em reuneixo amb 

en James. Ell, impacient, m'ha dit que a aquesta hora els guàrdies que vigilen el camp d'homes 

fan canvi de vigilància i ningú ens veurà. 

 

-Ràpid, forada la part inferior de la reixa.- s'impacienta. 

 

Obeeixo ràpidament. Cabo amb totes les meves forces el terra humit. Ja havia fet una part del 

forat quan sento crits i trets. Em giro. Veig tres guàrdies nazis corrent cap a nosaltres. Ja no 

tenim escapatòria. 
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-Cata! Agafa'm, ràpid!!!- crida en James. 

-James!!! 

 

Passo el braç pel forat. Noto com la sang calenta em regalima pel braç. M'he tallat. Engrapo la 

seva mà per primer cop. I per últim. Sento una veu de fons que em crida pel meu nom. Cata. És 

l'últim que sento. Els trets esquincen l'aire. Imparables. Després, només foscor. 

 

L'abril del 1943 els anglesos entraren al camp. Un d'ells trobà dos cossos. Un a cada costat de 

la reixa. Un noi i una noia. Agafats de la mà. De la noia només se'n distingeix un numero: 1259. 

Molta gent l'anomenarà 1259 avui, demà i sempre. Per d'altres, 1259 no significarà res. Només 

el mal causat a aquella persona. 

 

FI 

 

Justina Monserrat  

2n ESO 

El gran premi 

Capítol 1 

Deixa el portàtil damunt la taula. Mentre espera que s’encengui aixeca els ulls cap a la televisió 

i veu que anuncien un concurs. Millor dit: EL concurs. 

 

És el concurs més vist i més conegut de la història. Consisteix a respondre les preguntes més 

difícils del món, i és això el què el fa tan especial. Aquest any es celebrava a Barcelona i l’Àlex 

feia dies que havia enviat la sol·licitud per ser un dels concursants.  

 

Les possibilitats? 1 entre un milió. Un milió, com els euros que es guanyaven si responies totes, 

absolutament totes les preguntes. 

 

L’ordinador ja s’ha engegat, està ple de programes pirates. L’Àlex és un “hacker” de primera. 

Obre el correu, té un missatge sorprenent: 

 

Benvolgut Àlex: 
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Tenim el plaer de comunicar-te que has estat seleccionat per ser un dels 4 participants 

del concurs El gran premi. 

 

Recorda presentar-te el dia 22 de març a les 17:30 a l’estudi de Passeig de Gràcia nº 

75. 

 

Molta sort. 

 

Atentament: El director. 

 

-INCREÏBLE!- crida l’Àlex. No s’ho pot creure, no es pot creure que hagi tingut tanta sort! Està 

eufòric. 

 

Ràpidament tecleja el nom del concurs a l’ordinador. Surten diverses pàgines, les mira totes, 

les revisa... una d’elles li crida l’atenció. És oculta, però no és cap problema per l’Àlex. Clica un 

parell de vegades i hi introdueix uns quants números. Ja està, la pàgina ja és visible. 

 

Merda! demana una contrasenya. L’Àlex s’atura un moment i pensa.  

Fa clic a un programa i hi introdueix el link de la pàgina web, apareix una finestreta plena de 

números i lletres, combinacions diferents. Finalment, el programa descobreix la contrasenya. 

 

L’Àlex somriu, és un “crack”. Tecleja la data del dia que assistirà al concurs i bingo!, apareixen 

un munt de preguntes i respostes. Les imprimeix d’immediat. Serà el guanyador, segur. 

Aquests tècnics del programa són tots uns imbècils... no el descobriran.  

 

Capítol 2 

 

Les portes s’obren davant seu. Hi entra. Avui el metro està a petar. L’Àlex està més nerviós que 

mai, no sap encara el que li espera. Intenta recordar totes les preguntes que li faran. S’ha 

passat molts dies estudiant-les i se les sap de memòria. 

 

- Pròxima estació: Passeig de Gràcia. - Ja ha arribat, Passeig de Gràcia nº 75. 
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Espera molta estona que cridin el seu nom assegut a una cadira del camerino. Nervis. Quan 

només queden 10 minuts per començar el concurs el regidor reuneix als quatre concursants 

per donar-los els últims consells i fer-los entrar al plató. 

 

- Benvinguts a El gran premi! Avui ens ha tocat visitar Barcelona i aquí estan preparadíssims 

els nostres concursants! Comencem pel primer concursant, l’Àlex. – Després, li recorda les 

normes del concurs. - Si aconsegueixes respondre correctament les 5 preguntes 

t’emportes el premi i sinó quedaràs desqualificat i sortirà un altre concursant. Alerta! Les 

preguntes són molt difícils!  Comencem! 

 

Sona la sintonia del programa, aquella que tothom coneix. L’Àlex intenta tranquil·litzar-se però 

està molt nerviós. I si les preguntes que s’ha preparat no són les correctes? No li queda més 

temps per pensar-hi, la sintonia ja s’ha acabat.   

 

- Molt bé Àlex, la primera pregunta és: Quan es va adaptar a la ràdio la novel·la La guerra 

dels mons? 

 

L’Àlex sap la resposta, les preguntes que va imprimir eren correctes! Pocs segons després 

respon:  

- 1 de novembre de 1938! 

- Perfecte! Resposta correcte Àlex! Seguim! Què simbolitzen les mandales?  

- Simbolitzen tot l'univers, explica la seva aparició, la seva existència i... i... la seva 

desaparició! 

- Uau! Perfecte Àlex! Tercera pregunta! Com es diu l'aeroport que es troba situat més al 

nord del món? 

 

L’Àlex tanca els ulls, intenta recordar, triga més de l’habitual. 

- Àlex s’acaba el temps, afanya’t!  

 

Sospira i sembla que li ve al cap. 

- Aeroport de Svalbard situat a Longyear! 

- Si senyor!!! Àlex és increïble!– El presentador s’atura i se’l mira estranyat-  Compte amb 

aquesta, Àlex! Diuen els estudis que a cada idioma hi ha un nombre de paraules que 

s’usen amb molta freqüència. Com es diu la llei que ho estudia? 
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Es posa nerviós, molt nerviós, hi havia tantes preguntes al full que ara li és impossible 

recordar-les totes. Es mossega les ungles. 

 

- LA LLEI DE ZIPF!- crida eufòric, té una memòria excel·lent. 

- Uff! Àlex ets tot un expert! Només queda una pregunta, la pregunta que et farà guanyar el 

premi. Però abans... cinc minuts de publicitat! No marxin espectadors això promet més 

que mai! 

- Estem fora!- crida el regidor 

 

Capítol 3 

 

El presentador està nerviós, el director el truca urgentment. 

 

- Senyor Director això és molt estrany! Són les preguntes més difícils del món! Com se les 

pot saber totes? 

- Pot haver fet trampes.  

- No tenim proves! No el podem acusar d’aquesta manera. 

- Tens raó, l’únic que se’m acut és... canviar l’última pregunta. Una que no estigui prevista. 

La més difícil del món, la que segur que no encerta. 

- Bona idea, disposem de 4 minuts. 

 

Es posen a buscar ràpidament, tenen poc temps. Finalment, troben una  pregunta difícil, 

impossible de saber.   

 

-Tornem a ser aquí estimats espectadors! Ha arribat el gran moment del concurs. Si l’Àlex 

encerta aquesta pregunta, s’emporta el premi d’un milió d’euros. No és gens fàcil! 

 

La sintonia altra cop, l’Àlex ja no està nerviós, si la memòria no li falla, guanyarà el premi. 

 

- I la pregunta és... Qui va ser el director de la primera pel·lícula de Sherlock Holmes 

nomenada: Sherlock Holmes Baffled? 

 

Les cames li fan figa, tot ell tremola, aquesta pregunta no era a la llista, n’està segur. Però el 

nom li sona moltíssim, no recorda de què. L’Àlex fa cara de sorprès.  
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- No la saps? – el presentador fa un somriure maliciós. 

- Un moment, sí que la sé. VA SER EL MEU REBESAVI! Arthur Marvin!- Crida eufòric amb les 

mans al cap. 

- No pot ser!- el presentador fa uns ulls com unes taronges- RESPOSTA CORRECTA! 

 

L’Àlex no s’ho pot creure, ha tingut una sort increïble! El públic s’aixeca aplaudint, tiren 

serpentines i confeti. El presentador li dóna la mà.                   

 

- Enhorabona Àlex! Ets el guanyador de El gran premi! 

 

Epíleg 

L’Àlex surt per la porta amb un xec gegant a les mans. D’acord, no hauria d’haver guanyat el 

premi, però aquesta vegada la sort ha anat a favor seu. 

Li sap greu haver guanyat fent trampes, així que tan bon punt surt del estudi fa una generosa 

donació. Sap de sobres que hi ha gent que necessita aquests diners més que ell, després 

d’això, és més feliç.    

 

Mercè Ripoll 

2n ESO 

Recorda´m 

Recordo perfectament aquells dies en què tu i l’ avi em portàveu a passejar per tota Barcelona 

amb la il·lusió i alegria que sentíeu en veure’m feliç. Àvia, recordo detalladament els teus ulls 

brillants quan em miraves amb un mig somriure i em deies: “Ets el nét més bonic que una àvia 

pot tenir”. Sembla mentida que amb 3 anys que tenia ,quan encara tenia una relació preciosa 

amb tu, encara ho recordi com si fos ara mateix…Em sap molt de greu que tot hagi canviat i 

que d’aquí a poc temps, desgraciadament, tu ja no sabràs qui sóc, ni qui ets tu mateixa…Tots 

els records que tenies de mi i de les nostres tardes menjant gelats al parc, passant les tardes 

explicant-me històries de la teva infància, fent pastissets per quan la mare estava 

malalta…Tants moments que vam viure junts. I ara, estic notant que estàs fugint del meu 

costat. Cada vegada et veig més amb la mirada perduda, com si estiguessis absent quan et 

parlo.  
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Tu saps com m´arribo a sentir quan entro per la porta. Et quedes quieta mirant-me fixament 

sense moure’t i em dius: “ Ets el nét més bonic que una àvia pot tenir”.Em torno a sentir igual 

que fa 7 anys, un nen innocent que somreia al sentir la veu de la seva àvia. Paraules amb tot 

l’amor amb què es poden dir. No sé què fer perquè tornem a sentir-nos tan units com abans. 

Tu ja no ets igual. Ja gairebé no recordes els nostres noms i ens repeteixes les coses 20 

vegades. Intento tenir paciència i penso que encara dins teu viu la meva àvia, aquella a qui 

sempre he estimat amb tot el meu cor i m´ha donat la confiança que he necessitat per arribar 

a ser qui sóc ara. Tinc por que d´aquí poc quan et vegi no em coneguis i pensis que sóc un 

estrany. Un noi qualsevol ,però sé que en el fons de tot, dintre teu encara són presents tots 

aquells records i situacions úniques que vam viure, d’àvia a nét, per sempre. Et prometo que 

mai oblidaré la persona que vas ser. Ara, sé que he d’aprofitar tot el temps que pugui estar 

amb tu. Necessito tornar a sentir-me feliç al teu costat i dir-te: “Ets l´àvia més maca que un nét 

pot tenir” i jo vull escoltar com a resposta: “ I tu ets el nét més maco que una àvia pot tenir”. 

Només vull això, sentir una frase que m´ompli d´alegria i que em faci saber que la teva malaltia 

no avança, que tu ets més forta que ella i que si tu vols, pots fer que tot sigui com abans. No li 

has de permetre que et guanyi. Sé que ets forta i això ho sé perquè gràcies a tu jo també ho 

sóc, i si cal, entre els dos la vencerem. Sempre estaré al teu costat en els moments més durs, 

aquells que tu i jo sabem que encara han d´arribar. Encara que tu ja no recordis qui sóc,  

espero poder tornar a començar de nou, encara que per tu ja no seré el teu nét, sinó, un 

desconegut que vol intentar fer-te recordar la persona que coneixies abans. Un nen que 

donava el que fos per passejar amb la seva àvia pel parc, perquè em sentia orgullós quan 

m´agafaves de la mà i presumia d’àvia. No crec que ningú hagi tingut una infància tan bonica 

com la que em vas arribar a donar tu.  

Si us plau àvia, recorda´m sempre... 

 

Xavier Garcia 

2n ESO 
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Segon Cicle d’ESO 

Vivint amb l'oblit 

Sóc en una casa. No recordo com he arribat aquí. Estic asseguda en una taula. 

Sembla que estigui enmig d'un un dinar: un dinar familiar. Sembla una celebració. Al meu 

voltant, assegudes, hi ha cinc persones més, no sé ben bé qui són, però això sí, em sonen una 

mica. Pregunto qui són, em responen cansades, però amb molta amabilitat, diuen que són la 

meva família. Me n'estranyo molt, però no fins al punt de no creure-me’ls, sinó fins el punt de 

dubtar si creure-me'ls o pensar que m'estan mentint. Bé, no tant com mentint, sinó que 

m'estan fent una broma. 

Aquest lloc em sona tant com les persones que estan al meu voltant. Això implica tenir una 

bona sensació. Un altre cop, al cap d'una estona, torno a pensar en qui són els que estan amb 

mi gaudint d'aquella vetllada. Ho pregunto, i encara amb més cara de cansament que abans, 

però amb amabilitat també, em responen que són la meva família. Em passa exactament el 

mateix que abans. 

Així que acabem el dinar, no tenia gaire gana, així que no he menjat gaire. Intento 

recordar si és que he menjat menys del normal, del dia a dia, però no me'n surto, així que 

penso que me n'he d'anar a casa meva, una casa que recordo que era molt bonica, sense saber 

del tot com i  on era. 

M'aixeco i els dic que moltes gràcies per tot, que han estat molt amables, però que tinc ganes 

de tornar-me'n cap a casa. Cap a aquella casa que no recordo molt bé com és. 

Un home, que fa un moment m'ha dit que és el meu marit i em diu que d'acord. Ens 

acomiadem de tots, i ens n'anem, cap a casa. De camí a casa recordo els meus pares. Bé, els 

recordo com puc, ja que no recordo ni el seu nom, ni com eren, ni si estan vius o no, només 

recordo que me'ls estimava molt. 

Un cop a casa, a l'hora de sopar, menjo un menjar deliciós amb el meu marit. Des que he sortit 

de la casa del dinar, fins que he anat a la que diuen que és la meva casa, li he preguntat ja dos 

cops qui és. 

Arriba l'hora d'anar a dormir, molt aviat, cap a les nou o les deu com a molt. 

M'adormo pensant en els molts dubtes que no he pogut resoldre. 

 

Pau Soria  

3r ESO 
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El segon que et pot canviar la vida 

Barcelona, dimarts 15 de gener del 2013 

Estimada Meri, 

Ara mateix són les dotze de la nit i no tinc son. Així que he decidit tornar-te a escriure una de les 

meves famoses cartes perquè quan et despertis, la llegeixis. 

A partir d’ara, amb aquesta carta, el que vull és que deixis de fer la cara de pomes agres que fas 

i comencis a somriure. Perquè no sé si  t'ho han dit mai, però el teu somriure és un dels més 

bonics del món. La llàstima, és que no el fas servir gaires vegades. Així que somriu i no paris 

mai! 

Ahir els pares i jo vam anar a casa de l'àvia i vaig menjar els macarrons gratinats tan bons que 

fa. Sé que t'encanten i per això m’he rigut molt en pensar que donaries qualsevol cosa per 

deixar d’estar on ets i venir a menjar-te’ls amb nosaltres. Et recordes del dia que et vas menjar 

el meu formatge gratinat? Em vaig enfadar tant! Jo allà guardant-me’l pel final, em giro un 

moment, i ja no era al meu plat. Et juro que mai havia vist una nena de 6 anys riure tant com tu  

ho vas fer aquell dia! 

Avui ha nevat com mai! Tots els terrats de les cases són blancs, els cotxes aparcats del carrer 

tenen un bon gruix de neu sobre el capó, i si vas caminant per la calçada et trobes un munt de 

petjades de tot tipus mides. Com ens vam prometre, he sortit al pati i he fet l’àngel sobre la 

neu. Ja que tu no el pots fer, n’he fet dos. Ha estat molt graciós! He acabat arrebossada de neu, 

i la Mariona m’ha hagut d’espolsar l’esquena i donar-me l’abraçada més gran del món. Però el 

que no sé és si ho ha fet pel fred o per donar-me forces. Després hem anat a la cafeteria a 

prendre una xocolata ben calenta amb xurros. No t’enfadis amb mi, ja sé que vam dir que es 

quedés entre nosaltres; però li he fet la broma de la xocolata amb xurros. Te’n recordes? Aquell 

joc que em vas ensenyar fa dos anys: sucàvem un xurro dintre la xocolata, tancàvem els ulls i 

havíem d’intentar encertar dintre de la boca de l’altre. Jo vaig ser qui més mal parada va 

quedar, ho recordes? Quan en obrir els ulls i vaig veure la teva cara de “has caigut a la meva 

trampa” i amb només els llavis una mica tacats, em vaig adonar: des del principi havies pensat 

en no tancar els ulls i posar-me la cara perduda de xocolata. Em vaig enfadar una estona, però 

des d’aquell dia que riem només en pronunciar xocolata. 

Meri, intento ser forta; pels pares, per la Júlia, per tu, però com t’he dit en altres cartes: l’única 

manera de desfogar-me és escrivint aquestes cartes.  

Meri et trobo molt a faltar des de que ja no vius amb nosaltres. Trobo a faltar els teus crits, les 

nostres baralles per qui es menja l'últim Petit-suís, a faltar la teva forma de tranquil·litzar-me 

quan em poso nerviosa, les teves abraçades quan estic trista i, sobretot, la manera tan 
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afectuosa de tirar-me aigua per la cara quan només queden quinze minuts per marxar cap a 

l’escola. 

Per casa tot continua igual. La mare no deixa d'enfadar-se amb mi cada cop que entra i em veu 

jugant a la consola. El pare segueix veient aquella sèrie tan avorrida a la televisió, aquella de la 

qual sempre rèiem. I la Mariona cada dia està més gran, no se separa d'aquella nina que va ser 

teva quan tenies la seva edat, diu que fa olor de tu i que això li agrada.  

Sempre t'he admirat molt encara que mai t'ho digui Meri, no és el mateix sense tu a casa. 

Sempre que anem a veure’t, la mare et parla, t'explica tot el que està passant al voltant, 

incloent les notícies esportives. Jo no estic segur que escoltis tot el que et diem, per això t'escric 

totes aquestes cartes, perquè quan despertis, puguis estar al dia de tot i no et perdis res. La 

Júlia ve a veure't cada diumenge, a tu i a l'Abril. Sempre diu que quan despertis, anireu juntes a 

veure a l'Abril. Ella diu que la tomba de l'Abril és la més bonica de tot el cementiri. Tan de bo la 

vagis a veure aviat.  

De les tres, la Júlia va ser la que va quedar més ben parada, ja que anava darrere i portava el 

cinturó posat. Però jo he tingut molta sort. Ja sé que pot sonar egoista, però no podria suportar 

haver de anar a veure't al cementiri en lloc de l'hospital, perquè encara que estiguis en coma sé 

que algun dia despertaràs i tornaràs a ocupar la meva habitació amb tots les teves andròmines 

i les teves sabates.  

Sé que fins ara mai t’havia explicat com et vas quedar-te en coma, però el poc que sé és que tu 

et vas agafar al volant, i com que portaves el cinturó encara vas tenir sort que només et vas 

donar un cop al cap. En canvi a l'Abril no va tenir temps de lligar-se, i va sortir disparada contra 

al vidre de l'altre cotxe. 

Així que l’únic que em queda per dir és que t’estimo molt i que et despertis aviat perquè no sé 

què faré si estic més temps sense tu.  

T’estimo, 

           Lorena 

 

Anem en cotxe, l’Abril, la Júlia i jo. La mare m’ha dit que anem amb compte. Que pesada! Com 

si no en tingués ja de compte! A l'arribar l'Abril treu una ampolla d'alcohol per celebrar que 

ella també s'acabava de treure el carnet de cotxe, jo no bec gaire ja que he de conduir, però 

l'Abril i la Júlia sí. Comença a ploure, val més que anem tirant cap a casa. Només a 20 minuts de 

casa, se sent la Júlia cantant cançó de la Ke$a: <<I heard your heart beat for the bit of the 

drums...>>, Die Young, ens fa petar el cul de riure, és la meva preferida, i ella ho sap i fa que em 

vulgui canviar de to al mòbil, tot i així ella continua cantant. L'Abril es deslliga per donar-me el 

mòbil i en mirar qui és, tot succeeix ràpidament.  
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Una distracció, una frenada, una llum, un xoc, molts vidres trencats. Sorolls. Si són sorolls, com 

brunzits que no paren de sonar. És una cançoneta que es va repetint; em sona haver-la sentit 

abans, però a on?  

Pluja que neteja la sang del meu cap, vidres clavats a les mans. El terra és fred, no sento res a 

les cames i la meva roba està estripada. Ara reconec la cançoneta, és el so d’una ambulància, 

de cop aquesta cançoneta es para. Han arribat al seu destí. Llums que s'apropen a mi. Un home 

em tapa amb una manta, i miro cap als costats: no veig res i de cop i volta una llum blanca. 

  

Anna Dalmau 

3r ESO 

Sense títol  

Miro a través de la ventana del tren, con mi frente pegada al frío vidrio. Tengo veintidós años y 

tengo todo el derecho de irme. No ha podido detenerme, me he ido sin más. Levanto la mano, 

y con las yemas de mis dedos acaricio la gélida superficie de la ventana. Repicoteo con los 

dedos, y cuando estos se cansan, dejo que descansen sobre mi regazo. Con la otra mano, me 

seco una lágrima que se escapa, recorriendo mi hinchada mejilla. Fuera está nevando, los 

árboles desnudos cargan con finas capas de nieve blanca y los lagos están helados. Abro mi 

bolsa y saco un bocadillo, que mastico con dificultad. 

Hace unas horas estaba en mi casa, leyendo un libro tranquilamente sobre el sofá. Damon, mi 

perro, me acariciaba con su áspera lengua la palma de mi mano haciéndome reír. Entonces, 

entra él enfadado, mojado por la lluvia y me grita, como si fuese culpa mía el descuido de un 

paraguas. Se acerca a mí me tira el libro al suelo, pisando la cola de Damon, que aúlla dolorido. 

Le da una patada y lo aparta del medio. Yo, asustada y enfadada, le grito y le digo que se aleje 

de mi perro. Me pega, y me tira al suelo, y me dice: 

 Justo igual que un perro. 

 Me ha pegado varias veces más antes de conseguir salir de ahí con las pocas cosas que más 

necesitaba y amaba. Aún me escuece la piel de la cara, donde tengo una marca enrojecida. Me 

ha golpeado con la lámpara de la mesa en la cara, justo debajo del ojo.  

Y ahora estoy aquí,  metida en un tren con la esperanza de encontrar un hogar. 

No sé a dónde voy, ni con quién, ni cómo. Damon se ha quedado en casa, no lo volveré a ver, y 

me entristezco al pensarlo. No tengo padres ni familia, ya que fui abandonada. He crecido en 

un orfanato y he tenido suerte de encontrar trabajo al salir de él. Conocí a Kevin ahí, me 

enamoré de él. Hace un año se dejó llevar por la bebida y cada vez se volvía más agresivo. Ya 
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me había pegado varias veces pero yo lo amaba igual, así que no le di importancia. Pero ya no 

puedo más. Me insulta, me quita mis pertenencias, me pega.  

Llevo una bolsa de ropa, otra con el portátil, cargador del móvil, mis libros preferidos y otras 

cosas y algo de dinero. Este tren tiene tres paradas que desconozco. Sólo he pagado un billete 

para huir, y ahora estoy pensando en bajar en la segunda o en la tercera parada. 

Llevo dos horas sentada en el tren, con la mirada perdida entre los árboles del triste paisaje 

exterior. A mi lado se sienta un estudiante que tiene más o menos mi edad, y enfrente una 

mujer con su hija que descansa en su regazo, dormida. 

Cierro los ojos y tiro la cabeza hacia atrás. Respiro hondo y luego vuelvo a abrir los ojos. El 

estudiante  me mira fijamente y me sonríe. 

 ¿Qué te ha pasado en la cara? –me pregunta con un susurro, por respeto a la niña que 

duerme. 

Inclino la cabeza en su dirección. 

 Nada. –le respondo, y me esfuerzo para simular una sonrisa. El chico deja de sonreír y 

se pone serio. 

 ¿Quién te ha pegado? –me pregunta de nuevo. Lo dice con dulzura, con tacto, y no sé 

por qué, supongo que es porque no tengo a nadie más, y tengo la sensación de que 

debería hablar con aquel desconocido. 

 Mi novio. –le digo, y bajo la mirada.  

 ¿Está en el tren? –pregunta, y veo como alza la vista y busca con la mirada a alguien 

que pueda ser mi pareja. 

 No, no… Estoy huyendo. –aclaro. Me vuelve a mirar y asiente con la cabeza. 

 Ah. –responde en seco.  

Yo vuelvo a mirar hacia la ventana, avergonzada por haberle dicho tal cosa a una persona que 

no conozco, cuando me dice: 

 Me llamo Álex. –dice alargándome una mano. 

Yo le sonrío, y esta vez es una sonrisa sincera, y encajo mi mano con la suya. 

 Andrea. 

 Encantado, Andrea, y dime ¿ahora dónde vas? –me pregunta. 

 Pues, no lo sé… No tengo familia, así que pararé en algún sitio y supongo que 

comenzaré de cero. 

 Vaya… Es una operación complicada, ¿sabes? –dice pensativo. Yo asiento y sonrío. Lo 

sé. –Yo bajo en Ottawa, vivo ahí, si quieres te enseño la ciudad y te recomiendo algún 

hotel donde pasar las primeras noches. 
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Me muevo en mi asiento para mirar en su dirección, asombrada. Nunca nadie se había 

ofrecido voluntariamente a ayudarme, y de verdad, me sentía a gusto con la sensación. Eso me 

da una base, algo a lo que atenerme. Le sonrío, agradecida.  

Decido relatarle lo sucedido.. Le explico cómo conocí a Kevin, la razón de mi huida, le hablo de 

Damon, le hablo de mi estancia en el orfanato y de lo costoso que se me estaba haciendo 

alejarme de lo poco que había tenido. Él me habla de su hermana pequeña que tiene cáncer de 

mama, de sus estudios, de su exnovia que lo ha dejado y del trabajo que ha encontrado 

enfrente de su casa, profesor de una escuela de arte para niños. Se anima mucho cuando me 

habla de que, si encuentra a la persona adecuada, quiere tener montones de hijos, porque 

cree que un niño es el proyecto de la vida. Estoy de acuerdo, pero es  muy duro y tienes que 

estar preparado.  

Llegamos a Ottawa horas más tarde. Salimos del tren con nuestro equipaje. Bueno, él sólo 

lleva un maletín, así que me ayuda con mi bolsa de ropa. La estación está nevada y hace 

mucho frío. Álex me lleva hasta el aparcamiento, donde tiene un coche de color amarillo muy 

pequeño. Al meter las cosas en el maletero, después de un largo rato de empujones porque 

todo no cabía, me subo a su lado dentro del coche. Se está calentito, ya que sube la 

calefacción. Enciende la radio y empieza a buscar emisoras. 

 ¿Qué tipo de música te gusta? Pon lo que te apetezca. –me dice ofreciéndome espacio 

para que yo pueda alargar el brazo hasta el aparato. 

 Gracias.  

Pongo una canción lenta de la que no sé el nombre y también desconozco la emisora, pero 

quiero hablar con Álex así que tampoco importa tanto.  

 ¿De dónde venías? –pregunto. 

 De Montreal, mi hermana está ingresada ahí. Ayer le quitaron el pecho y quería estar 

con ella. –dice mirando al frente. 

Trago saliva. Siento lástima por él, se pasa el día haciendo cosas por los demás y es un gran 

chico. Me pregunto la razón por la que le dejó su novia, pero prefiero evitar el tema. 

 ¿Cuántos años tiene? –le pregunto, continuando con el tema de su hermana.  

 Dieciséis, dentro de un par de meses cumple diecisiete. Le prometí que para su 

cumpleaños la llevaría a París. 

 Seguro que le encantará. –le digo, y él me mira y me sonríe. 

Me enseña todas las cosas básicas de Ottawa y un par de hoteles a muy buen precio, pero 

en vez de dejarme  me lleva a su casa a tomar un café. 
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Aquí empezaré de cero. Ottawa será mi hogar, me compraré un piso, un perro que se 

parezca a Damon y seguramente podré considerar a Álex como a un amigo. No será fácil, 

es un proyecto realmente difícil, tanto como tener un hijo. Encontrar trabajo me va a 

costar, pero eso ya lo veré más adelante. Creo que la vida me ha dado otra oportunidad 

para volver a empezar, olvidar mi pasado. Kevin ya no podrá encontrarme aquí. Ahora me 

toca seguir adelante sola. Me gusta Álex, es un buen chico y realmente se ha ofrecido para 

ayudarme. No lo sé, pero si alguna vez me atrevo a abrirle mi corazón a otro chico, creo 

que será él. Aquí empieza mi nueva vida, a pesar de haberme  acostumbrado a caerme, sé 

que siempre me acabaré levantando de nuevo y a continuar intentándolo. Porque así 

funciono yo. Porque nunca me rindo. Porque sé que soy capaz de mucho más. 

 

 

Noa Haimovich  

3r ESO 

Ombres 

“Ombres, el món n’és ple. Algunes es veuen més i algunes menys”, pensava l’Helena abans que 

sonés el timbre que indicava que aquella era la seva parada. En baixar de bus, un sol lluent la 

va cegar. Al començar a caminar es va adonar que la seva ombra era just davant d’ella. “És 

curiós”, va pensar, “Veure un reflex tant negre i buit de tu mateix”. De seguida va apartar 

aquests pensaments. Ara, el que havia de fer era tenir el cap clar per posar-se a la feina quan 

arribés a la petita editorial Read&Book, on tot just l’acabaven de contractar. El projecte que 

tenia entre mans era la realització de contes infantils curts, a partir d’idees que sorgien de 

diferents retalls de notícies, que li passava l’ajudant de l’editor o que ella mateixa triava.  

Tenia assignada una petita taula de treball en un racó, sempre plena de papers i de notícies de 

diaris. En observar els textos una mica per sobre, va veure que alguns eren articles de 

subhastes, d’altres temes de l’actualitat que no sabia ben bé com podien encaixar en un conte 

per a nens, i també extravagàncies que mai ningú havia tingut en compte. L’Helena va optar 

per començar pels articles de subhastes.  

Hi havia una que s’havia realitzat feia ben poc. Els fills de la difunta propietària d’una gran 

mansió havien decidit vendre’n tot el contingut. Tots els béns s’havien venut amb rapidesa... 

Tots menys un: un immens piano negre de cua llarga. Com era que no s’havia venut? Després 

de llegir l’article, l’Helena va descobrir  per què. Estava desafinat, espatllat deien.  
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Els tres fills no ho entenien, aquell piano havia sonat com els àngels tota la vida, però després 

de la mort de la seva propietària s’havia desafinat completament fins a ser impossible de tocar. 

El fill gran havia contractat a un afinador professional, el qual ni tan sols va poder moure les 

palanques per a afinar-lo. 

En passar la pàgina, la noia va veure una imatge del piano que la va deixar glaçada. “Ombres”, 

va pensar involuntàriament. No sabia com, però percebia els sentiments d’aquell instrument 

com si fossin els seus propis: tristesa, dolor, inutilitat, buidor.... No hi havia ningú que 

l’escoltés... Tot seguit la Helena va començar a escriure. 

Ja havia passat la seva hora de plegar quan va deixar el conte acabat a la safata del Xavi, que 

era l’ajudant de l’editor,  i va sortir al carrer fins a la parada del bus. Es va asseure al banc a 

esperar. 

 “Ombres”, aquella paraula i la imatge del piano la perseguien. Ben mirat, sí que aquell piano 

semblava una ombra, una ombra semblant a la seva que havia vist aquell matí: fosca i buida . 

En arribar a casa, es va treure l’abric i va deixar la bossa, i llavors va distingir un reflex blanc al 

seu petit pati. Moguda per la curiositat es va apropar i de sobte es va adonar del que era. 

 “Ombres”: la blancor que havia vist eren les tecles blanques del piano de cua llarga desafinat. 

Sense poder acabar-s’ho de creure, l’Helena es va passar la mà per als ulls i va tornar a mirar,  

però el piano havia desaparegut. Com era que aquell piano estava al seu pati, per què cada cop 

que mirava la seva imatge l’envaïen sentiments que no eren seus, i per què la paraula 

“Ombres” apareixia tant sovint en la seva ment? 

 Al matí següent estava a la parada del bus quan va passar: va tornar a veure l’immens piano 

negre de cua llarga, aquesta vegada a l’altra punta del carrer. 

 “Ombres” va tornar a pensar. Llavors un cotxe va passar per davant tapant-li la visió, i per 

quan es va allunyar, el piano ja no hi era. Completament alterada es va dirigir a l’editorial tan 

ràpid com va poder i es va asseure a la seva petita tauleta atapeïda. El Xavi es dirigia cap a ella. 

En un moment es fa forçar a  canviar la seva expressió d’angoixa per un somriure. 

-Perdona. –li va dir ell- M’he llegit la teva història sobre aquell piano desafinat i t’he de dir que 

m’ha agradat molt la manera en què has reflectit els sentiments del piano en paper. Només 

trobo que per a ser un conte infantil s’acaba d’una manera una trista. He retocat una mica el 

final d’aquell pobre piano. Mira-t’ho i ja em diràs què et sembla. 

-Gràcies! –li va contestar- així ho faré. 

El Xavi va deixar un paper a la taula i es va allunyar. Encuriosida, el va llegir: “El piano de cua 

llarga estava amagat de tothom i oblidat. Però tot d’una, una nena el va trobar sol i trist, i 

després de contemplar-lo uns instants no va poder contenir l’impuls de asseure’s a la banqueta 

i posar els dits sobre el teclat. Moguda per una sensació que no va poder explicar, va començar 
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a tocar melodies lentes i tristes, alhora que sentia com el piano s’anava afinant. Els sons 

anaven canviant fins a convertir-se en les melodies més alegres i tocades amb més sentiment 

que ningú podrà tornar a sentir. I des d’aquell moment, el piano va viure feliç per sempre 

més.” 

L’Helena va apartar la vista d’aquell paper esperançador i una idea se li va  començar a formar 

a la ment. Era una idea ridícula, però aquella situació ja era bastant estranya, i no perdia res 

per provar-ho. Ràpidament es va allunyar de la seva tauleta atapeïda i es va dirigir cap al Xavi, 

demanant-li que l’acompanyés una estona de camí a casa seva. El noi va accedir una mica 

encuriosit per l’enigmàtica expressió de l’Helena. 

En tombar una cantonada la noia el va veure de nou, allà, mig amagat entre les ombres d’uns 

edificis. Va caminar decididament i en silenci, i es va aturar davant del majestuós i trist 

instrument, amb al Xavi al seu costat, desconcertat, dirigint la seva mirada incrèdula cap a on 

es dirigia la de l’Helena, qui li va donar el retall de l’article de la subhasta. 

Però això és impossible... –va murmurar ell. 

Ella no va contestar ni un mot, va passar els dits suaument per al teclat del piano, i es va 

asseure a la banqueta. Va  pressionar una tecla i la va envair una petita descàrrega, que la va 

impulsar a posar les dues mans sobre les tecles i començà a tocar-lo. L’Helena tocava melodies 

que no coneixia, els dits li anaven sols. El piano s’anava afinant a mida que les melodies eren 

més ràpides, tant que ella ja no podia seguir el ritme i es va aixecar. El piano seguia tocant tot 

sol melodies plenes alegria, cada vegada més ràpid, i encara més... Fins que  després d’una 

nota final, harmònica i tranquil·la, es va desfer en llum fins a desaparèixer. I així, el gran piano 

negre de cua llarga, gràcies a l’Helena, va deixar enrere allò que tant l’aterria, la seva ombra. 

 

Laura Gibert 

4t ESO 
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Sense inspiració 

Demà he de lliurar els Jocs Florals a l’ escola. Porto vint-i-cinc minuts assegut davant 

l’ordinador, i encara no sé ni el meu pseudònim. Demano ajuda a un parell d’ amics, al Marc i l’ 

Albert, però ells encara no han començat. Després busco el Miquel, i m’han dit que és a 

l’entrenament de futbol. Per últim truco a les meves àvies i tietes. Només he pogut parlar amb 

una àvia que m’ha dit que ara anava a comprar i per això ara no podia parlar. 

Així que de moment continuo sense cap idea. 

 

Com a últim recurs decideixo fer una recerca a Internet, a veure si trobo alguna cosa que 

m’inspiri. No hi ha gaires pàgines que parlin de com fer una història curta, però em crida 

l’atenció una pregunta amb moltes faltes d’ortografia al Yahoo.  Respuestas, que diu: 

 

“Hoygan nezesito hayuda para escrivir una historia alguien me puede ayudar? Grasias de 

antebraso”. 

 

Ric. Em sorprèn què algú pugui escriure amb tantes faltes d’ortografia. Llegeixo els comentaris, 

el més votat era el d’una dona que deia que el més fàcil per escriure una història és observar 

tot el que passa al teu voltant, i decideixo fer-li cas. 

En aquell moment, un home d’uns 70 anys truca a la porta i demana per la Josefina, que és la 

meva veïna, més o menys de la mateixa edat del senyor amb qui estava parlant. L’indico on viu 

i tanco la porta. 

 

Quan aquell senyor, que es deia Joan, va tancar la porta, es va dirigir a la porta del costat 

per a parlar amb la senyora Josefina. 

En Joan i la Josefina havien estat parella cinquanta anys enrere, però ell  s’havia hagut de 

desplaçar a Argentina per feina. Ha creuat tot l’ Atlàntic només per veure-la. Era una 

autèntica història d’ amor. 

 

Vaig a buscar el meu iPod per escoltar música i trobar idees. Quan miro les meves cançons 

m’adono que només escolto música en anglès i no entenc ni un quart de la lletra. Així que ho 

deixo estar. 

Decideixo que, després d’anar un segon  al lavabo, sortiré al balcó a veure què fa la gent del 

Passeig Maragall, segur que passa alguna cosa interessant que em dóna alguna idea.  
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Quan acaba de fer pipí i es renta les mans, del vàter surt una mà misteriosa buscant la seva 

cama, però no la troba i decideix emportar-se un rotllo de paper de vàter. Era una autèntica 

història de terror. 

 

Sóc al balcó de casa, no veig res d’ especial que pugui passar a les 6 de la tarda d’un dijous. 

Alguns nens jugant a futbol a un parc, i gent caminant o amb bicicleta per la vorera. 

Observo que la senyora Josefina està amb aquell home que ha trucat abans a la porta, suposo 

que deuen ser amics. 

Com volen que escrigui alguna cosa si no passa res!  

Al final hauré d’escriure la gran aventura de la senyora Josefina que va a comprar al mercat. 

Que interessant... 

 

En el moment en què surt del balcó, la senyora Josefina i en Joan es posen un 

passamuntanyes, treuen una pistola i atraquen el banc del costat del parc. Dos minuts 

després, amb tots els diners en una bossa, agafen una moto i fugen de la policia. Era una 

autèntica història d’acció. 

 

 

Decideixo sortir de casa, crec que si estic al carrer podré veure i sentir més coses que m’ajudin 

a escriure els Jocs Florals. Aniré un quiosc a comprar alguna revista com a últim recurs. Entro al 

Marí Torres, que és on vaig normalment. 

Han canviat el propietari. Pel que veig, ara és un jove que té la música a tota castanya, i no 

sento ni els meus pensaments. No m’agrada. Compro un parell de revistes i pujo corrents a 

casa. 

 

Quan era dins del quiosc, un meteorit gegant va caure del cel a uns 300 metres d’allà, i es va 

sentir a tot arreu menys on ell era. Era una autèntica història de ciència-ficció. 

 

M’he rellegit la revista més de cinc cops, i és inútil. No tinc cap idea, estic en blanc. 

Em sembla que no escriuré res. 

No passa res d’interessant en aquest món? 

 

Francesc Ripoll  

4t ESO 
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La pequeña historia de Marie 

La historia que os voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando aún las mujeres llevaban 

esos vestidos largos y lujosos y los hombres vestían trajes negros, zapatos brillantes y 

sombreros de copa, o como decía Marie, de chimenea. 

Marie era la soltera más cotizada de toda la ciudad. Era hija de Sir Collins, de Inglaterra y de 

Madamme Marchè, del norte de Francia. 

La familia vivía en una gran mansión porque Sir Collins era el dueño de una importante 

empresa de carbón. 

Mientras los padres de Marie iban a lujosos bailes, ella se escapaba sola por la noche para 

pasear, inmersa en sus pensamientos  y fantasías. 

Una de esas noches, en el parque se encontró a un chico – y mira que Marie había tenido a sus 

pies a un montón de hombres dispuestos a todo- pero se sintió atraída por ese chico y decidió 

sentarse a su lado. Y en cuanto él la vio empezaron a hablar y hablar. El chico se llamaba Roll 

White. 

Y de tanto hablar y hablar, al final volvieron a quedar. Y cada vez que los padres de Marie 

tenían una fiesta, ella aprovechaba e iba al parque con Roll White. 

A medida que se veían, la atracción fue creciendo y acabaron saliendo juntos como novios, 

pero siempre en secreto, porque si el padre de Marie se enteraba haría todo lo posible para 

que no se vieran más. Él no era rico. 

Eran muy felices, pero como todos sabemos, la felicidad no dura para siempre. Un día, estalló 

la guerra y la familia de Marie se trasladó a vivir a las afueras de la ciudad. Por mala suerte, 

uno de los aviones aliados tiró una bomba y cayó justo en la casa donde se refugiaban Marie y 

sus padres. 

De aquella explosión sólo sobrevivió Marie. Ella fue trasladada a un orfanato de otra ciudad y 

durante todo el viaje, y durante toda la guerra se estuvo preguntando si Roll estaría bien o no. 

Cuando Marie tuvo edad suficiente se fue del orfanato y alquiló una habitación en una calle 

tranquila. Y nunca dejó de preguntarse cómo estaría Roll. 

Pasó el tiempo. Marie ya tenía 68 años y aún vivía en la misma habitación mugrienta y 

húmeda, que cada vez se estaba pudriendo más.  

Marie recibía un pequeño sueldo de la comunidad que sólo le llegaba para comer un poco y 

lavarse una vez a la semana. 

Como ya supondréis, a la edad de 68 años, Marie ya no era tan atractiva como antes, pero ella 

sabía disimular muy bien las arrugas. Durante esos años, en su calle se habían ido instalando 

más familias.  
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Cada día, Marie iba a un banco solitario de una plaza, donde como hacía siempre, se sumergía 

en sus pensamientos. Pero éstos habían cambiado mucho. Ahora, ella siempre pensaba en 

cómo sería su vida si no se hubiera separado de Roll. Y, día tras día, se encontraba sentada allí, 

sin ningún acompañante. 

 

Durante el mes de mayo llegó a su calle un nuevo vecino. Un hombre de unos 66 o 67 años- 

vamos, como Marie-. 

Un día como otro, ese vecino nuevo se acercó con su bastón y se sentó al lado de Marie. Ella, 

sorprendida se hizo a un lado para dejarle más espacio. Y Marie, sin poder resistirse a la 

tentación le preguntó por qué tenía una pierna mala. Él le dijo que no le gustaba hablar de su 

pasado y Marie lo comprendió. A Marie le cayó bien y se dispuso a presentarse, pero al 

preguntarle por su nombre él le dijo que lo había perdido hacía muchos años. 

Marie, sin acabar de entenderlo lo dejó pasar. Pronto empezaron a hablar y hablar sobre lo 

primero que se les ocurría. Al volver a casa, Marie sentía algo raro, una cosa que no sentía 

desde hacía muchos años, algo que creía extinguido. El amor. 

Marie dejó a un lado su historia con Roll y dio paso a una nueva. 

Ahora, ir al parque se había convertido en algo difícil porque tenía que arreglarse. Poco a poco, 

Marie se estuvo interesando más por su nombre pero él le respondía que no tenía. Cada día se 

iban conociendo un poco más y Marie se encontraba más alegre, más joven. Se sentía capaz de 

recorrer toda Europa sin cansarse pero, eso sí, siempre con un acompañante. 

Pasaron unos meses y la atracción ya superaba sus expectativas. Eran como unos imanes. Unos 

imanes inseparables. 

Él le empezó a dar dinero porque tenía una herencia holgada de un familliar. Marie pudo 

comprarse una casita pequeña, muchos vestidos nuevos y elegantes y tenía comida de sobras. 

Llegaron las Navidades, Año Nuevo y San Valentín... Ya sólo faltaba un mes para cumplir un 

año desde su encuentro. Ese mes, Marie lo encontró un poco extraño y le preguntó qué le 

pasaba y él dijo que sólo era un resfriado. Pero ese resfriado duró dos semanas y aún no había 

terminado. Él estaba pálido, muy pálido y decidieron que debía ir al médico.  

El médico no sabía qué tenía y quiso hacerle unas pruebas que tardaron dos semanas más. 

Durante esas semanas, Marie estuvo preparando una sorpresa para cuando llegara el día de su 

primer aniversario juntos. 

Al fin, llegaron los resultados pero sólo fue él a la visita del médico. Marie se quedó en su casa. 

Al cabo de tres horas, alguien llamó a la puerta. Era él. Estaba pálido, pero de pronto, con una 

sonrisa un poco forzada comentó que no tenía nada. 
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Marie se alegró tanto que se abalanzó sobre sus brazos. Pero él dijo que estaba cansado y se 

fue a su casa. 

Esa noche, Marie no pudo dormir pensando en el día siguiente, porque era el día del 

aniversario. 

Por la mañana, Marie salió a comprar unas flores y una caja de bombones y se fue a casa de su 

amado. Llamó varias veces pero nadie contestó, entonces Marie empujó un poco la puerta  y 

vio que estaba abierta y de pronto vio a un hombre muy pálido y flacucho sentado en el sofá. 

Era él. 

Entonces, Marie sospechó algo y se asustó mucho. Él seguía diciendo que no era nada, pero 

Marie sabía que sí lo era. 

Era la una y media de la tarde y tenían que ir a almorzar, pero a él le costó mucho levantarse – 

yo diría que mucho es poco- . Marie vio que no se encontraba bien y, efectivamente, empezó a 

temblar, a tambalearse y se desplomó en el suelo. Ella empezó a gritar, pero vio que aún se 

movía un poco, y muy asustada lo abrazó. Él le pidió que se acercara más y con una voz muy 

leve le dijo que el médico le había diagnosticado un cáncer y que era incurable. Entonces 

Marie empezó a llorar y él, con sus últimas palabras dijo: Roll, mi nombre es Roll White. 

Y su última vela se apagó. 

Marc Mendo 

4t ESO 
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