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UN SANT JORDI QUE ... NI PINTAT (23 abril 2014) 

Cada matí l'artista s'aixeca d'hora. Després d'esmorzar agafa els estris, la paleta, els pinzells i 

els olis i torna  a la feina. Les pàgines blanques dels contes l'esperen; Ha de donar forma i color 

a tantes lletres! Ha de carregar d'expressivitat tota la colla de personatges, que desfilaran, un 

rere l'altre, per la seva ment durant uns quants dies i formaran part de la seva vida, gairebé 

com a membres de la seva família. 

 

Ogres malignes, nans trapelles, sastres valents, bruixes malèfiques, fades espavilades,  gats 

amb enginy, caputxetes desorientades, llops entabanadors, porquets a la intempèrie, princeses 

enverinades, cabretes sense mare,  Joans sense por i cavallers vencedors. 

 

Il·lustrar vol dir donar color, fer realitat uns pensaments abstractes, omplir els llibres de vida, 

donar forma als somnis. 

 

Amb el traç ferm, el llapis dissenya amb convenciment camins ondulats, prèviament marcats en 

la ment de l'artista. Una tinta ben ensinistrada repassa i omple el paper de siluetes ben 

definides. El pinzell reparteix els colors i carrega de vida els nostres personatges. Es mouran per 

frondosos boscos, per prats infinits i per cels de nit amb la mirada espurnejant dels estels. 

Desprendran la tendresa, l'odi, la por, la incertesa, el misteri, la rialla dels infants i trobaran la 

complicitat dels adults. 

 

Un cop més, el Sant Jordi d'enguany ens convida a pensar, a imaginar, ja sigui en forma de 

lletres o en forma d'imatges. Sant Jordi ens convida a tancar els ulls i a deixar sortir enfora tot 

allò que es mou molt endins; potser des del pensament o potser des del cor. És quelcom que va 

des dels òrgans vitals i mana a través de les venes per arribar a les mans, fins a injectar al 

paper tot allò que sentim.  Això és l' ART. 

 

Il·lustradors, dibuixants, pintors, escriptors, poetes, professionals o afeccionats.... ARTISTES 

AMB MAJÚSCULA.. Avui és el vostre dia.  

 

VISCA SANT JORDI! 

VISCA ELS JOCS FLORALS! 
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Premiats Jocs Florals 2014 

P3: Foques i Pingüins 

Les foques a l’ Univers. 

El caçador, el llop i el monstre. 

P4: Esquirols i Llúdries 

La princesa amoïnada. 

Les tres bessones a l’espai. 

P5: Girafes i Zebres 

Les tres bessones van a la Lluna. 

Les tres bessones i el seu viatge a l’espai. 

1r Primària: Saltamartins i Espiadimonis 

En el mar de les orques i dofins. Alèxia R., Helena L. Martina P. i Maria V. 

L’any 4500... Pedro T., Laura G., Alexandra J., Jana G. i Luca P. 

El llop del futur. Aleix L., Joel S., Bernat S. i Màxim H. 

Star Wars. Biel B., Joan G., Elies E. i Marc C. 

L’astronauta. Lucía C., Aral D., Marc B. i Abel C. 

L’Eloi, la Georgina i el conillet. Alan G., Roser Ch., Aroa A. i Paula G  

A l’època dels dofins. Mar A., Ivet R., Alba C. i Paula E. 

Espiadimonis i saltamartins es fan amics. Michelle L., Laura M., Jordi P., Albert X. i Adrià B. 

Bola de Drac. Andreu I., Martí S., Marc C. i Joan Ll. 

Els zombies s’aixequen. Berta C., Marta R., Martina M. i Ariadna Ch. 

El drac i els seus amics. Ramon G., Maria T., Víctor P. i Laia G. 

La tortuga i la llebre i la gran carrera amb cotxes per tot el gran món. Joan Marc A., Marc V., 

Arnau B. i Pol M. 

2n Primària: Orques i Dofins 

PREMIS 

Ja ha arribat el cap de setmana! Marina del Río.  

Em trobo una formiga. Pol Visent.  
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ACCÈSSITS 

Els cosins. Iria Espina  

Un dia vaig anar al museu de xocolata. Laia Aisa  

El meu germà i jo. Victòria Miota  

3r Primària: Cangurs i Coales 

PREMIS 

En Rati i la màquina del temps. Ariadna Tutusaus.  

Un animal molt diferent dels altres. Marina Martí.  

Il·lustració. Aroa Martínez.  

ACCÈSSITS 

On està la meva mà. Sergi Muñoz. 

El gos petit. Marc San Millán.  

4t Primària: Martinets i Bernats 

PREMIS 

El país de les joguines. Pau Subirana. 

Contes Naturals. Martí Catalan 

Il·lustració. Martí Catalan 

ACCÈSSITS 

Les plantes parlants. Ariadna Beyloc. 

5è Primària: Xaloc i Mestral 

PREMIS 

El pollito con botas de tacón. Lucía Calvo. 

Jo, una moneda de 5 cèntims Jordi Martí. 

Il·lustració. Gerard  Franch. 

 

ACCÈSSITS 

L’elegància del so.  Júlia Bellet.  

Esperant el moment perfecte. Adrià Sarri. 
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6è Primària: Terral i Marinada 

PREMIS 

Demà serà un altre dia.  Berta Valera  

La tristesa de la mort. Ada Miserachs.  

Il·lustració. Emma Corchero 

ACCÈSSITS 

Herència gelosa. Alèxia Ginés.  

La imaginació del Cleo. Judit Barreda.  

 

1r ESO: Llevant i Ponent 

PREMIS 

Ordightburg. Martí Peyra. 

Ho veig diferent. Aina Peix. 

Les imatges perdudes. Alba Rubio. 

ACCÈSSITS 

Una rellotgeria d’allò més estranya. Laura Rubio  

El laberint dels enigmes. Natàlia Aparici  

 

2n ESO: Migjorn i Tramuntana 

PREMIS 

L’Índia de veritat. Miquel Boada. 

Durmiendo para siempre. Marta Valls. 

Mi otra habitación. Sara Queraltó. 

ACCÈSSITS 

Històries de la Rambla. Anna San Millán.  

La meva besàvia. Eduard Burgués. 

Una carta a la besàvia. Jordi Codina.  
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3r ESO: Cerç i Llebeig 

PREMIS 

Per fi. Justina Montserrat  

Berinchote. Marina Garcia 

ACCÈSSITS 

Les llavors de la vida.Cristina Bru 

Record escolar. Arnau López  

4t ESO: Garbí i Gregal 

PREMIS 

Somnis dibuixats a l’aire. Rafa Rodríguez. 

El bombardeig des de dins. Noa Haimovich. 

ACCÈSSITS 

La pel.lícula de nuestra vida. Anna Dalmau. 

Última noche de verano. Clara Esteban.  

Adults 

PREMIS 

Querida madre.  Carlos Puig de Morales Fusté (Pare del  Cristian  i Èric Puig de Morales de P3 i 

P4) 

La recerca del príncep blau o els colors de la vida.Mireia Cebrian (Mare de la Berta i Martí 

Altimira de 2n i 3r d'ESO) 

ACCÈSSITS 

M'ho dius a mi? (o com fer-se el desentès). Sílvia Bagué Rosell (Mare de l'Oriol Sanromà de 1r 

d'ESO) 

Trescatorzedivuit. Xavier Martínez Torrejón (Pare del Guillem Martínez de 4t EPRI) 
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Parvulari 

Les foques a l’Univers 

HI HAVIA UNA VEGADA UNA NAU QUE VOLAVA PER L'UNIVERS AMB EL SOL, ELS PLANETES I LA 

LLUNA. A LA NAU ESTAVEN LES TRES BESSONES ASTRONAUTES. TAMBÉ VOLAVA LA BRUIXA 

AVORRIDA AMB LA SEVA ESCOMBRA. 

 

QUAN VAN ARRIBAR A LA LLUNA, ES VAN POSAR MOLT CONTENTES, ERA MOLT BONICA. 

ALLÀ, A LA LLUNA, ES VAN TROBAR AMB LES FOQUES ASTRONAUTES QUE HAVIEN ARRIBAT 

AMB EL SEU COET. DESPRÉS, ES VAN POSAR A JUGAR A PILOTA I VAN JUGAR UN PARTIT DE 

FUTBOL. S'HO VAN PASSAR MOLT I MOLT BÉ. 

 

LA BRUIXA AVORRIDA MIRAVA ENFADADA DES DE L'ESCOMBRA PERQUÈ NO LA DEIXAVEN 

JUGAR. 

- JA,JA,JA,JA, US TIRARÉ AL FOC! -DEIA LA BRUIXA ENFADADA-. 

PERÒ NO LI FEIEN CAS. 

- VINGA, MARXEM ARA MATEIX CAP A CASA QUE NO VOLEM ESTAR AMB AQUESTA BRUIXA 

AVORRIDA -VA DIR UNA DE LES TRES BESSONES. 

 

LES FOQUES I LES TRES BESSONES VAN ANAR CAP ALS SEUS COETS PER TORNAR AL SEU 

PLANETA TERRA. DINS DELS SEUS COETS VAN MENJAR “TORTITES”, XOCOLATA I ENTREPANS. 

DESPRÉS, VAN DESCANSAR, PERÒ QUAN VAN VOLER JUGAR NO PODIEN PERQUÈ HAVIEN 

D'ESTAR LLIGADES A UNA CADIRA PER NO CAURE I NO SORTIR VOLANT. MOVIEN LES CAMES 

PERQUÈ NO ELS AGRADAVA ESTAR ASSEGUDES I VAN DIR: 

- TORNEM AL NOSTRE PLANETA! 

- SÍ, SÍ TORNEM! 

QUAN VAN ARRIBAR A LA TERRA ESTAVEN MOLT CONTENTES PERQUÈ PODIEN CAMINAR I NO 

HAVIEN D'ESTAR LLIGADES. I TOTS VAN MARXAR A CASA SEVA.  

QUAN VAN ARRIBAR ES VAN ESPANTAR UNA MICA PERQUÈ NO ESTAVEN ELS PAPES, PERÒ DE 

SEGUIDA VAN ARRIBAR I ES VAN FER UNA ABRAÇADA MOLT FORTA. 

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

P3  Foques 
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El caçador, el llop i el monstre 

HI HAVIA UNA VEGADA LES TRES BESSONES QUE ESTAVEN EN UNA CASA MOLT GRAN AL MIG 

DEL BOSC. JUGAVEN A AMAGAR-SE AMB UN GOS I EL GOS SE'N VA ANAR AL MENJADOR I ES 

VA POSAR AL SOFÀ GRAN I DE COLOR GRIS. TAMBÉ, VAN JUGAR A FER CARRERES DE COTXES 

CURTES I VA GUANYAR L'ANNA. 

 

DESPRÉS, VAN SORTIR I VAN JUGAR AL BOSC I ES VAN TROBAR UNS TAMBORS I UNS GEGANTS. 

QUAN VAN MARXAR ELS GEGANTS ES VAN TROBAR A QUATRE LLOPS BLANCS. VA COMENÇAR 

A PLOURE AL BOSC I ES VAN MULLAR LES TRES BESSONES I ELS QUATRE LLOPS, PERÒ L'ANNA 

TENIA UN PARAIGÜES I NO ES VA MULLAR PERQUÈ VAN ANAR A CASA A JUGAR A CARRERES 

DE COTXES. 

 

QUAN JUGAVEN A CASA CONTENTES VAN ENTRAR CINC LLOPS MARRONS I ES VAN MENJAR A 

LES TRES BESSONES PER LA BOCA, PERÒ VA VENIR UN CAÇADOR GRAN I FORT I VA TREURE 

L'ESCOPETA. VA FER PUM! PUM! I VAN SORTIR LES TRES BESSONES QUE ESTAVEN CONTENTES 

PERQUÈ EL CAÇADOR LES HAVIA SALVAT. 

 

PERÒ, EL LLOP VA SORTIR CORRENTS DE LA CASA I SE'N VA ANAR AL RIU ON ES VA TROBAR UN 

PEIX PETIT I DE COLOR TARONJA QUE NEDAVA RÀPID PER L'AIGUA. EL LLOP ES VA ESCAPAR 

PERQUÈ NO L'AGAFÉS EL PEIX I VA ANAR A UN POBLE GRAN. VA COMENÇAR A NEVAR AL 

POBLE I EL LLOP VA MARXAR CORRENTS AL SEU BOSC.  

 

MÉS TARD, ERA FOSC I EL LLOP VA SENTIR UN SOROLL D'UN MONSTRE GRAN QUE NO TENIA 

NOM I AMB MOLTS PÈLS A L'ESQUENA. ERA DOLENT I EL LLOP NO VA VOLER JUGAR AMB ELL. 

VA VENIR UN CAÇADOR, VA LLUITAR AMB EL MONSTRE I VA GUANYAR EL CAÇADOR PERQUÈ 

ERA MOLT VALENT. 

 

ES VAN ABRAÇAR EL LLOP I EL CAÇADOR I VAN MARXAR CAP A CASA MOLT CONTENTS. 

I CONTE CONTAT, AQUEST CONTE S’HA ACABAT. 

 
P3  Pingüins 
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La princesa amoïnada 

HI HAVIA UNA VEGADA... 

 

LES TRES BESSONES QUE VOLIEN ANAR A COMPRAR UNES ARRACADES I UN COLLARET.  

DE CAMÍ ES VAN TROBAR UNA PRINCESA, QUE ESTAVA AMOÏNADA PERQUÈ SE LI HAVIEN 

TRENCAT LES ULLERES I NO VEIA BÉ. 

LA PRINCESA  ALÍCIA TENIA EL CABELL LLARG I LLIS, DE COLOR VERMELL. 

DUIA UNA LA FALDILLA LLARGA DE COLOR ROSA I UNA SAMARRETA BLAVA DE TIRANTS, AMB 

DETALLS LILES. LES SABATES DE TALÓ DE COLOR VERD BRILLANT, AMB RODES. PORTAVA UN 

GORRO QUADRAT, DE COLOR VERMELL. ARRACADES UNA MICA CURTES, UN ANELL I UN 

COLLARET DE COLOR LILA QUE BRILLAVA MOLT. 

ELS LLAVIS ESTAVEN PINTATS DE COLOR ROSA. 

 

 A LA BOTIGA NO HI HAVIEN MÉS ULLERES, S'HAVIEN ACABAT.  

LES TRES BESSONES I LA PRINCESA VAN ANAR A UNA ALTRA BOTIGA PERÒ TAMPOC EN TENIEN 

PERQUÈ HI HAVIA UN SENYOR QUE LES TENIA TOTES AMAGADES,SE LES HAVIA QUEDAT 

TOTES.  

AQUEST SENYOR ERA  EL BATMAN I LES TENIA PERQUÈ VOLIA MIRAR UN ASTRONAUTA DES 

DEL SEU COET I LES ULLERES SE LI ESCAPAVEN, PERQUÈ TOTES LES PORTES DEL SEU COET 

ESTAVEN OBERTES. 

 

EL BATMAN TENIA LES ULLERES AMAGADES EN UNA CAIXA. 

LES TRES BESSONES VAN DECIDIR CONSTRUIR UN COET PER ANAR A L'ESPAI A PARLAR AMB EL 

BATMAN.  

QUAN ESTAVEN A PUNT DE MARXAR, LA CAIXA VA CAURE A LA LLUNA,  PERQUÈ LES PORTES 

NO ESTAVEN TANCADES.  

LES TRES BESSONES ES VAN POSAR EL VESTIT D'ASTRONAUTA PER ANAR VOLANT FINS A LA 

LLUNA I VAN RECUPERAR LA CAPSA DE LES ULLERES. 

 

EL BATMAN VA VOLAR I VA AGAFAR LES SABATES DE LA PRINCESA. 

L'ASTRONAUTA ESTAVA ATERRANT I ES VA TROBAR A LES TRES BESSONES. ESTAVEN 

ENFADADES AMB EL BATMAN PERQUÈ HAVIA ROBAT LES ULLERES I LES SABATES.  
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TOTS VAN ANAR A CASA DEL BATMAN I VAN PARLAR AMB ELL. LI VAN DIR QUE TORNÉS LES 

SABATES. PERÒ EL BATMAN NO ELS HI VOLIA DONAR. ES VAN ENFADAR MOLT AMB ELL. VAN 

PARLAR, I LI VAN DIR QUE NO ROBÉS MÉS COSES MAI MÉS.  

PRIMER NO ELS VOLIA FER CAS PERÒ DESPRÉS VA TORNAR TOTES LES COSES.  

 

I VAN FER UNA FESTA AMB JOCS, JOGUINES, PILOTES, MÚSICA, GLOBUS XIULETS...  

S'HO VAN PASSAR MOLT BÉ! 

 

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

 

P4  Esquirols 

Les tres bessones a l’espai 

FA MOLTS i MOLTS ANYS LES TRES BESSONES VOLiEN ANAR A L'ESPAi. DESPRÉS DE PENSAR 

UNA MiCA, VAN TENiR UNA iDEA: CONSTRUIR UN COET PER ANAR-Hi! 

VAN FER UN COET AMB CONSTRUCCiONS PERÒ NO FUNCiONAVA. VAN POSAR UNA MiCA DE 

PAPER GROC i VERMELL ABAiX DEL COET i VA COMENÇAR A FUNCiONAR! ERA MÀGiA!!!lI PERÒ 

ENCARA FALTAVA UN BOTÓ GRUiXUT, RODÓ i VERMELL. QUAN EL VAN POSAR, EL VAN 

APRETAR I EL COET ES VA ENCENDRE. LES 3 BESSONES VAN PUJAR AL COET i VAN ANAR CAP A 

L'ESPAi. 

MENTRE VIATJAVEN VAN TROBAR UN PLANETA: JÚPiTER!  

 - QUÈ GRAN! DEiEN LA TERESA I L'HELENA. 

 - QUÈ BONiC! DEiA L'ANNA. 

VAN CONTINUAR ViATJANT FiNS QUE VAN ARRiBAR A LA LLUNA. VAN BAiXAR DEL COET i ES 

VAN TROBAR A 2 ASTRONAUTES: EL POL i LA LAiA.EL POL PORTAVA UN VESTiT ESPACiAL DE 

COLOR BLANC i BLAU i LA LAiA DE COLOR BLANC i ROSA. 

ES VAN FER AMiCS I ES VAN POSAR A JUGAR A FET i AMAGAR. 

DE SOBTE VA APARÈIXER UN EXTRATERRESTRE. ERA DE MOLTS COLORS: ROSA, VERD, LiLA, 

GROC, BLAU, TARONJA... i TENiA 4 MANS, 2 CAMES i 3 ULLS. 

LES 3 BESSONES I ELS ASTRONAUTES ES VAN QUEDAR PARATS, TENIEN UNA MICA DE POR, 

PERÒ QUAN L'EXTRATERRESTRE ELS HI VA DIR HOLA, DE SEGUIDA ES VAN FER AMICS I ES VAN 

POSAR A JUGAR. 
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DESPRÉS D'UNA ESTONA LES 3 BESSONES VAN DIR: “HEM DE MARXAR, SI NO LA MARE 

S'ENFADARÀ!”. 

ES VAN ACOMIADAR DEL POL, LA LAIA I L'EXTRATERRESTRE I VAN PUJAR AL COET PER TORNAR 

AL PLANETA TERRA. 

QUAN VAN ARRIBAR A CASA LA MARE ES VA POSAR MOLT CONTENTA DE VEURE-LES I ELS HI 

VA DIR: “RECOLLIU L'HABITACIÓ QUE LA TENIU TOTA PLENA DE CONSTRUCCIONS!” 

- D'ACORD! LES 3 BESSONES VAN RECOLLIR LA SEVA HABITACIÓ I ES VAN POSAR A JUGAR AMB 

LES ALTRES JOGUINES. 

 

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

 
P4  Llúdries 

Les tres bessones van a la Lluna 

HI HAVIA UNA VEGADA TRES BESSONES QUE ESTAVEN A CASA SEVA JUGANT A SER 

ASTRONAUTES, FEIEN VEURE QUE FLOTAVEN I QUAN  VAN AIXECAR UN PEU VAN TIRAR UNA 

LÁMPARA QUE HI HAVIA A SOBRE D'UNA TAULETA. 

 

DE SOBTE VA  APARÈIXER LA BRUIXA AVORRIDA I DE CÀSTIG LES VA ENVIAR A LA LLUNA. 

QUAN ESTAVEN ALLÀ, LES TRES BESSONES NO SABIEN ON HAVIEN ANAT A PARAR. DARRERA 

D'ELLES HI HAVIA  AMAGAT UN EXTRATERRESTRE. QUAN EL VAN VEURE ES VAN ESPANTAR 

MOLT, PERÒ VA RESULTAR QUE VOLIA SER AMIC SEU. LLAVORS TOTS QUATRE VAN ANAR A 

FER UNA VISITA PER LA LLUNA. 

 

PASSEJANT ES VAN TROBAR AMB L'ASTRONAUTA NIL, QUE ESTAVA ALLÀ AMB EL SEU COET. 

 

ES VAN AJUNTAR TOTS I VAN ENTRAR DINS D'UN CRÀTER DE LA LLUNA, ALLÀ HI HAVIA UNA 

FESTA QUE HAVIEN PREPARAT ELS EXTRATERRESTRES AMB UN PASTÍS LLUNAR I TOT !!!! 

 

LES BESSONES ES VAN ADONAR QUE AQUELL CRÀTER ESTAVA MOLT BRUT I VAN AGAFAR 

L'ASPIRADORA PER AJUDAR-LOS A NETEJAR.  
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DESPRÉS VAN AGAFAR EL COET DE L'ASTRONAUTA NIL I VAN MARXAR A VEURE PLANETES. 

VAN  ARRIBAR A SATURN I VAN PARAR PER VEURE DE QUE ESTAVEN FETS ELS ANELLS I VAN 

DONAR UNA VOLTA PER  ALLÀ. VAN SEGUIR EL SEU VIATGE FINS A URÀ. QUAN VAN ARRIBAR, 

VAN DESCOBRIR QUE DES DE ALLÀ VEIEN QUE MERCURI HAVIA DESAPAREGUT. AIXÒ ERA 

PERQUÈ LA BRUIXA AVORRIDA L'HAVIA TRET DE LA SEVA ÒRBITA. 

 

EN VEURE AQUEST PROBLEMA, LES TRES BESSONES VAN TORNAR A LA LLUNA PER DEMANAR 

AJUDA ALS EXTRATERRESTRES I INVESTIGAR EL QUE HAVIA PASSAT. VAN BUSCAR PISTES PER 

TOT ARREU I VAN DESCOBRIR QUE LA BRUIXA AVORRIDA I UNS ALTRES EXTRATERRESTRES 

QUE EREN DE COLOR VERMELL S'EMPORTAVEN A MERCURI. 

 

LES BESSONES VAN FER UN CRIT A LA BRUIXA I DE L’ENSURT VA DEIXAR ANAR A MERCURI I VA 

PODER TORNAR A LA SEVA ÒRBITA. LA BRUIXA AVORRIDA VA DESAPARÈIXER I LES BESSONES 

VAN APARARÈIXER AL MENJADOR DE CASA I L'HELENA VA DIR – M'AGRADARIA TORNAR A 

VEURE ALGUN DIA  AL NOSTRE AMIC NIL-. 

 

VET AQUÍ LA LLUNA, VET AQUÍ UNA BESSONA 

QUE AQUEST CONTE S'HA  ACABAT JA FA UNA ESTONA. 

 

P5  Girafes 

Les tres bessones i el seu viatge a l’espai. 

UN DIA LES TRES BESSONES ES VAN TROBAR UN LLAPIS MÀGIC. EL LLAPIS ELS VA DONAR LA 

IDEA DE DIBUIXAR UN COET I AQUÍ COMENÇA LA NOSTRA AVENTURA PER TOTS ELS PLANETES 

DEL SISTEMA SOLAR. 

 

LES TRES BESSONES ES VAN TROBAR AL SOL I LLAVORS ELS VA DIR QUE UN DIA VA VEURE QUE 

PLUTÓ ESTAVA PLORANT... I LES TRES BESSONES COMENCEN A VIATJAR PER TOTS ELS 

PLANETES PER ESBRINAR PERQUÈ PLUTÓ ESTÀ TANT TRIST:  ARRIBEN A MERCURI  ON ES 

TROBEN A UNA FORMIGA EXTRATERRESTRE QUE ELS DIU QUE PLUTÓ ESTÀ TAN TRIST PERQUÈ 

ELS ALTRES PLANETES NO VOLEN SER ELS SEUS AMICS. I AXÒ FA QUE LES BESSONES VAGIN 

CAP A VENUS. PERÒ ABANS D'ARRIBAR ES TROBEN A UN METEORIT QUE TAMBÉ ELS EXPLICA 

QUE ELL HA PASSAT AL COSTAT DE PLUTÓ I L'HA VIST PLORANT. 
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AMB EL SEU COET LES BESSONES PASSEN AL COSTAT DE LA TERRA I A LA LLUNA ES TROBEN UN 

ROBOT QUE ESTAVA TRENCAT. LES BESSONES BAIXEN LES SEVES EINES I ARREGLEN EL ROBOT 

QUE ESTAVA RECOLLINT PEDRES PER PORTAR-LES A LA TERRA. AQUEST ROBOT ELS DIU QUE 

PER ARRIBAR A PLUTÓ HAN DE PASSAR PELS ALTRES PLANETES. 

 

QUAN ARRIBEN A MART ES TROBEN A UN MONSTRE MOLT DOLENT QUE LES VA ESPANTAR. 

LLAVORS, LES TRES BESSONES DISPAREN ELS SEUS MÍSSILS PER ESPANTAR-LO UNA MICA. 

ARRIBEN A JÚPITER ON ES TROBEN UN ROBOT D'UNS EXTRATERRESTRES QUE AVISEN A LES 

BESSONES PERQUÈ ES POSIN LA SEVA ROBA D'ASTRONAUTES PERQUÈ HI HA MOLT GAS. 

A SATURN ES TROBEN UN PARC D'ATRACCIONS PER A EXTRATARRESTRES AL VOLTANT DELS 

SEUS ANELLS. I LES BESSONES ES QUEDEN UNA ESTONETA JUGANT. A URÀ ES TROBEN UN 

ALTRE ROBOT QUE ARREGLA COSES I ELS  ARREGLA UNA MICA EL SEU COET DE TANT VIATJAR. 

A NEPTÚ ES TROBEN A UN “MARCIANO” QUE ES VOL FER EL SEU AMIC I ELS DÓNA EL SEU 

NÚMERO DE TELÈFON PERQUÈ QUAN TORNIN A L A TERRA EL PUGUIN TRUCAR. FINALMENT, 

ARRIBEN A PLUTÓ I LI EXPLIQUEN QUE TOTS ELS PLANETES VOLEN SER ELS SEUS AMICS I FAN 

UNA FESTA ON TOTS GIRARAN MOLT RÀPID AL VOLTANT DEL SOL. 

 

LES BESSONES, AL VEURE A PLUTÓ JA CONTENT, TORNEN A LA TERRA. 

 

ELS PARES DE LES BESSONES ELS HAN FET UN REGAL PEL SEU ANIVERSARI: UN TELESCOPI AMB 

EL QUE PODRAN VEURE A PLUTÓ MOLT CONTENT. 

 

I AQUEST CONTE QUE LES ZEBRES ENS HEM INVENTAT JA S'HA ACABAT. 

 
P5  Zebres 
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Cicle Inicial 

En el mar de les orques i dofins 
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L’any 4500... 
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El llop del futur 
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 Star Wars 
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L’astronauta 
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L’Eloi, la Georgina i el conillet 
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A l’època dels dofins 
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Espiadimonis i saltamartins es fan amics 
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Bola de Drac 
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Els zombies s’aixequen 
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El drac i els seus amics 

- 
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La tortuga i la llebre i la gran carrera amb cotxes per tot el gran món  
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Ja ha arribat el cap de setmana! 
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Em trobo una formiga 
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Cicle Mitjà 

En Rati i la màquina del temps 

Hi havia una vegada una ratolí anomenat Rati. Quan va ser el seu aniversari el seu oncle li va 

regalar una màquina del temps i en Rati va dir: 

− Què és això, oncle? 

− Això és una màquina del temps. 

 

En Rati es va posar a muntar la màquina del temps i va dir: 

− M'ajudes a muntar-la, oncle? 

− Sí, ara hi vaig. 

 

Quan van acabar de muntar-la, en Rati va entrar a la màquina del temps i se'n va anar a l'època 

dels dinosaures. 

 

Després va anar a l'època dels romans. 

 

Ah, i va conèixer a Juli Cèsar i va veure el Coliseum. 

 

Després volia anar a l'època dels egipcis i la màquina es va espatllar. 

 

Quan es va quedar atrapat a Roma es va espantar perquè no tenia ni casa ni menjar. 

 

Va veure una mica de fusta i es va fer una caseta. 

 

També va veure menjar i se'l va menjar. 

 

Després va intentar arreglar la màquina del temps i ho va aconseguir. 

 

Va anar a l'època dels egipcis i hi feia moltíssima calor. 

 

I va anar a unes piràmides molt grans a veure, on va veure molts tresors. 
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Després va veure a Cleòpatra d'alt d'una piràmide. 

 

Quan va arribar a casa li va dir a tothom que s'ho havia passat fantàstic. 

 

Ariadna Tutusaus 

3r EPRI (Coales)                                                                               

Un animal molt diferent dels altres 

Hi havia una vegada, a  on les selves eren més poblades d'animals,  hi havia de néixer un 

animal. El seu pare era una girafa i la mare una lleoparda, però com tots els animals es 

preocupaven i anaven a veure la senyora Berta, la lleoparda. Va arribar un dia que va néixer el 

fill de la senyora Berta i del senyor Pau. El fill va néixer amb coll de girafa, potes de lleopard, 

tronc de zebra i amb cua de conill. Tots els de la selva i el senyor Pau i la senyora Berta estaven 

molt preocupats per si li pogués passar alguna cosa. Van anar al metge, el senyor Lluís, 

l'elefant els va dir que no passava res.  

 

La senyora Berta i el senyor Pau van tenir una idea: l'Arnau el seu fill, hauria de viatjar per tot 

arreu per tornar totes les parts que no eren d'ell. La Berta va dir:  

 

� Ara que me'n recordo, el senyor Lluís va dir que seria un conill. 

 

L'Arnau va viatjar per  la Xina per tornar la part de zebra i la va donar a la zebra Alba i ja tenia 

el tronc de conill. Fantàstic! 

 

Després va anar a Màlaga per tornar les potes de lleopard i es va trobar al lleopard i ja tenia les 

potes de conill. Finalment va anar a Àfrica per tornar el coll de girafa. Es va trobar el senyor 

Albert i ja ho tenia tot de conill! 

 

La senyora Berta i el senyor Pau, els seus pares,  li van dir: “Felicitats!” 

 

                                                           Marina Martí 

3r EPRI (Cangurs) 
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Il·lustració 

                                                                                                                   

Aroa Martínez 

                                                                                                                     3r EPRI (Coales) 
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El país de les joguines 

Us agrada sota terra? Va, contesteu. Bé, tant com si o com no us explicaré una història. Ara us 

preguntareu....a què ve si us agrada sota terra? He, he! Doncs ja ho veureu. A ningú li sol 

agradar sota terra, bé a quasi a ningú. La història és una llegenda. ATENCIÓ! AQUESTA 

LLEGENDA US L'HEU D'IMAGINAR, SINÓ NO TÉ GRÀCIA! 

 

Gràcies. Bé, la llegenda comença...Ai, quina gana que tinc! Em prepararé un entrepà. Com us 

deia la llegenda comença. Per fi, he, he, ai, ja m'estic enrotllant! Bé, a sota terra hi havia una 

nació: el país de les joguines. El protagonista és el Magno-Man. Us el presento: És una joguina 

verda amb dos imants a  les cames i dos als braços. Ah, i també és mooolt flexible! Bé, l'alcalde 

que era una pilota de pimball. Grrrrrrrr. Ui! Glups. Crec...Brups, crec que l'entrepà no m'ha 

sentat molt, brups, bé. La història continua, l'alcalde que era una pilota de pimball va demanar 

al Magno-Man que anés a buscar la joia de la vida. 

• Si us plau, ves a buscar la joia de la vida, perquè la meva filla que és una nina pugui 

recuperar-se de la malaltia que té i és l'únic remei! - va dir l'alcalde. 

• Molt bé, compti amb mi! -va dir  en Magno-Man. I van anar a buscar la joia de la vida! 

En Magno-Man i els seus amics van anar a una barca i un mapa que els va donar 

l'alcalde. Aquest va trucar i va sonar en Telefi, un amic d'en Magno-Man i va agafar el 

telèfon: 

• Qui és? -va dir en Magno-Man. 

• Sóc l'alcalde, i et dic que si agafes la joia de la vida et donaré la meitat del regne. 

• Fantàstic! Tu tranquil que pots confiar en nosaltres! -va dir en Magno-Man. I van 

arribar a una muntanya plena de ratpenats. 

• Quina muntanya més tenebrosa! -va dir en Pipo, un drac que escup foc per la boca. 

• No et preocupis, no passarà res si no ens separem mai més. La barca es va parar i tots 

van baixar i els va aturar una taràntula gegant! 

 

En Pipo va tirar foc i la va deixar fregida! Van entrar a una cova que estava plena d'estalactites i 

estalagmites.       

− Ecccs! Quin fàstic de cova! - va dir en Molli, una motlla que salta molt. Es van trobar un 

riu molt sospitós i del riu va sortir un monstre amb una cervesa a la mà. 

− Hip! Hip! Hip! - va dir el monstre. Va donar unes quantes passes a la dreta, unes 

quantes a l'esquerra i va caure al riu ofegant-se. 

− .... - van dir tots. Van sortir de la cova i van veure un volcà. Tots es van començar a 
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preocupar. 

− No us preocupeu -va dir  en Magno-Man. 

− No passarà res mentre el volcà no es posi en.... 

− Brup! Brup! 

− ...erupció, correu!!! - va dir en Magno-Man. Tota la lava va començar a sortir del volcà 

mentre els nostres amics corrien per salvar les seves vides. 

− En Popito va llençar molta aigua mentre en Molli saltava i saltava per deixar els nostres 

amics salvats.  

 

En Popito va apagar el foc i en Molli el va agafar i el va deixar sobre una roca, on eren tots. En 

Magno-Man va agafar a tothom i va començar a escalar amb els seus imants la muntanya. Va 

haver-hi una gran esllavissada. Tots van començar a cridar, però en Magno-Man va anar tan 

ràpid que va arribar al cim on no hi passava res. 

 

Estaven perduts, però en Magno-Man va mirar el mapa, va mirar darrere seu i va veure la joia 

de la vida! Tots la van mirar i tocar i van ser teletransportat automàticament on l'esperava 

l'alcalde i tothom estava impacient. Allà tots van dir: 

 

          -  Iuuuhhhuuu! 

 

L'alcalde els va veure i els va dir: 

 

          - Moltíssimes gràcies a tothom per haver agafat la joia de la vida. 

 

La van donar a la seva filla i van celebrar una festa! Ah, i l'alcalde va donar la meitat del regne 

a Magno-Man i companyia i van viure feliços i van menjar anissos.  Espero que us hagi agradat! 

Ah, i també aquesta història  ara la sap tot el món i tots no paren ni un segon de buscar per 

sota terra el país de les joguines! 

 

Pau Subirana 

4t EPRI (Bernats) 
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Contes Naturals 

LES COMARQUES 

 

Altes muntanyes dels alts Pirineus 

vinc a esquiar als vostres peus. 

 

Grans esplanades plenes de conreus, 

allà tothom hi planta els seus. 

 

Aigua salada del mar llunyà; 

els grans rius desemboquen allà. 

 

Comarques de muntanya, de plana i de costa, 

anar-hi a totes, costa! 

 

 

ELS ANIMALS 

 

Gossos, gats i lleons, 

tots no són petitons. 

 

Crancs, escorpins, eriçons i mosquits 

tots piquen, però són ben petits. 

 

Elefants, taurons i catxalots, 

el més gran, tindrà més vots. 

 

Foques, pingüins i dofins, 

ah, com rellisquen, són ben fins! 
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EL JERBU D'ORELLES LLARGUES 

 

El jerbu és bonic, 

sempre molt saltarí. 

 

A veure si el trobeu pel desert:  

sempre es camufla, no és verd. 

 

Al desert fa calor, 

El jerbu  s'aprofita de tot. 

 

El jerbu és una rata del desert que amb les seves llargues cames es desplaça saltant. Té unes 

orelles grans com el seu cos. S'aprofita molt bé del tot al desert. És d'un color camuflat com el 

desert, de color sorra. Alguns són divertits per als nens i molt bonics. Alguns els consideren 

animals estranys. És un mamífer molt interessant. 

 

Martí Catalan.   

4t EPRI (Martinets) 
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 Il·lustració feta amb sorres del desert de diferents llocs 

de Martí Catalan 4t EPRI (Martinets) 
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Cicle Superior 

El pollito con botas de tacón 

 

En las calles de París nació un pollito especial, un pollito con botas de tacón. 

 

Todos se preguntaban si sería como el patito feo pero era imposible, en todo caso sería el 

pollito guapo porque con esas botas rosas tan glamourosas no tenía nada de feo.  

Sus botas le hacían ser único, superficial y bastante creído, todo eso por la seguridad de tener 

algo que los demás no tenían. Lo más sorprendente era que se le daba bien hacer de todo, 

desde las cosas más fáciles como encender un ordenador, hasta lo más difícil como hacer 

malabares con 20 pelotas mientras hacía una maratón a pata coja y con los ojos vendados.  

Hasta que un día, perdió su tesoro más preciado, sus botas de tacón. 

Ya no volvería a ser el mismo sin esas botas, las tenía que encontrar pasase lo que pasase. El 

pollito se puso como loco a buscar las botas de tacón, estaba histérico. También pidió ayuda a 

su família y amigos. Ellos buscaban las botas pero no con mucho entusiasmo, lo hacían porque 

le querían, pero al final se rindieron, misión imposible. 

Al ir al colegio, todo el mundo le trataba como a uno más, le hacían la zancadilla, le tiraban 

bolitas de papel en clase y además, en la cola del supermercado, ya no le dejaban colarse y se 

tenía que esperar, como los demás, en la larga fila.  

Incluso los que le ayudaron a buscar las botas de tacón, le trataban como un cero a la 

izquierda. 

 

El  pollito con botas de tacón ya no existía, ahora era el pollito, a secas. 

Sólo se tenía que acostumbrar a su nueva vida.  

 

Lucía Calvo.  

5è EPRI (Xaloc) 

 

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                     



 39

Jo, una moneda de 5 cèntims 

Vaig arribar al forn fa uns dies, aquí s' acaba la meva vida. La vida viatgera d'una moneda de 

cinc cèntims. Sóc rodoneta, petita, plena de pols i tinc bastants bonys. Diuen que era brillant. 

Estic feta de metall. 

 

Abans del forn, vaig passar per la mà d'un camperol. Allà vaig ser mossegada per un gos que es 

va pensar que era de xocolata. Més tard, vaig caure. Després d’estar dos dies al terra, un nen 

em va agafar. Va ser una de les alegries mes fortes que he tingut. Dins la seva butxaca, vaig 

viatjar amb avió per primera vegada, a València. Allà vaig passar la resta de la meva vida. Fins 

que el nen va comprar unes llaminadures i vaig anar a “petar” a un caixer automàtic. M'hi vaig 

quedar enganxat durant molta estona, ningú em veia.  

 

Van passar mesos fins que vaig anar a parar a la mà d'un home molt especial: en Michael 

Jackson! Vaig estar molts mesos, però a mi ja m’ estava bé, estava ben calentet, a la seva 

jaqueta de cuir. Passats un dies, vaig caure, després d'un moviment del Michael. Més tard vaig 

començar a rodolar, fins al punt que vaig caure a una claveguera. Allà em vaig trobar una 

col·lega de 5 cèntims i de seguida ens vam fer amics. Vam decidir seguir la nostra aventura 

junts. A la claveguera hi vam estar bastants dies. Fins que un senyor de la neteja ens va aspirar. 

Sort que la màquina va començar a fer sorolls i el senyor es va estranyar i la va obrir per saber 

què pesava, ens va veure i ens va agafar. Més tard el senyor va haver de pagar una multa al 

seu cap per no haver fet bé la seva feina. En aquell moment em vaig separar de la meva amiga. 

Em va saber molt de greu.  

 

Aquesta és la meva història, la història d'una moneda de 5 cèntims. Ara us he de deixar. Ja 

sento la escalfor del forn. Ja m’ha agafat l’operari amb la pala. Ara vaig de pet a la fonedora.       

                 

  

Jordi Martí. 

 5è EPRI (Xaloc) 
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Il·lustració 

 

Gerard Franch. 

 5è EPRI (Mestral) 
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Demà serà un altre dia 

Va treure’s les sabates i va estirar-se al llit. Eren ja les dotze i no havia pogut arribar a casa fins a 

aquella hora. Estava tan cansat, que aviat es va quedar adormit com un soc. No s’havia canviat 

de roba. Però aquest fet, no el molestava tant com per despertar-se. Havia tingut un dia 

esgotador i decebedor. Res havia anat de la manera que ell volia i a sobre, havia caigut un xàfec 

que l’havia deixat tot moll.  

L’ endemà, es va despertar a les dotze del migdia. Tots els llençols havien quedat xops i tenia 

tota la roba del dia anterior enganxada al cos. Va caminar mig adormit i va dutxar-se en molt 

poc temps. Tot i la neteja que s’havia fet, el seu aspecte no havia millorat gaire. Una mica més 

despert, va anar cap a l’habitació, va canviar els llençols humits i  va preparar-se l’esmorzar. Era 

diumenge i el dia no havia millorat gaire des de la jornada anterior. Quan va haver acabat de 

menjar-se la torrada, va recordar-se de la maleta. Havia tornat de la universitat d’Oxford no feia 

ni tretze hores i ja volia esborrar tot el que pogués d’aquell viatge. Des de la finestra del 

menjador veia l’Urumea, tot i que des d’aquell punt on era ell,  perdia tota la gràcia. Abans de 

dedicar-se a desfer l’equipatge, va quedar-se a observar el riu. Tot i que no li agradava gens el 

punt de vista que hi tenia, el relaxava veure com el corrent lliscava  fins a l’Unai, tot i que no ho 

podia arribar a veure perquè el tapava l’edifici del davant. El cel estava gris i una boira molt 

espessa envaïa tota la ciutat. Des de la cadira de fusta de la cuineta, podia veure com la gent 

passava ràpidament per davant del passeig que hi havia davant del riu sense mirar ni saludar a 

ningú, intentant esquivar tota mena d’entrebancs per arribar ràpid on fos. Des de la setena 

finestra del vuitè pis del carrer menys important de Sant Sebastià podia veure com un 

plovisqueig molestava a tots els vianants que desplegaven els paraigües i s’arrambaven a les 

partes de les cases amb balcons. El soroll de la rentadora barrejant-se amb un Highway To Hell 

etern que es repetia cada segon entre les parets del pis del costat. Sabia que seria la banda 

sonora del seu dia. Quan va haver acabat d'observar el riu, va anar cap a l’habitació i va 

encendre la tele. Amb tot, s’havien fet les dues i encara no havia desfet l’equipatge. Amb la veu 

del presentador del telenotícies va anar traient cada camisa de la maleta de cuir que havia 

comprat en la botiga de segona mà i que començava a desprendre aquella olor a podrit. Quasi 

tot havia quedat moll i els papers que duia allà dins, o bé s’havien arrugat o bé s’havien desfet i 

no es podia llegir res del que posava. Va rebufar i va deixar que passessin els minuts estirat al 

llit. De sobte, el televisor va fer un soroll molt estrany  i va apagar-se de cop. No va poder sentir 

la previsió del temps.                          
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Cada vegada que es movia sentia com les molles del matalàs es removien i emetien uns sorolls 

sospitosos. Lentament, les parpelles se li anaven tancant fins a quedar-se ben adormit. Va 

dormir fins a les set de la tarda, quan va sentir els llamps i trons que ressonaven arreu de la 

ciutat de Sant Sebastià. No havia pogut sentir la previsió, però se la podia imaginar. Les gotes 

espetegaven sobre del sostre d’alumini de l’últim pis de l’edifici.  El telèfon fix que tenia a la 

tauleta de nit marcava una llum vermella que pampalluguejava, que volia dir que tenia 

missatges. Va agafar-lo amb la punta del dits i va escoltar-los tots, un per un. Quasi tots eren de 

les companyies telefòniques que no el deixaven en pau encara que els amenacés de denunciar-

los. N’hi havia un que era  d’algú que trucava sense deixar ni tant sols el nom. Normalment això 

el posava dels nervis, però aquella vegada ho va deixar estar. El cel anava enfosquint-se encara 

més del que ja estava i poc a poc s’anava fent de nit. Prop de casa seva, hi passava el tren cada 

tres hores fent un soroll eixordador al passar per sobre les vies rovellades . En aquell moment, 

el terra va començar a tremolar i el tren de dos quart de vuit va passar per davant del riu i va 

provocar un terratrèmol de dos minuts, com cada dia a dos quarts de vuit. I com cada dia, l’olor 

a fregit del McDonald’s que comprava cada dia el veí.  

Odiava profundament a aquell home, però mai li havia dit res. Va llençar un coixí contra el 

televisor de l’any de la picor que havia heretat de l’anterior llogater del pis que ni s’havia 

molestat en emportar-se-la amb ell i de sobte, va encendre’s. En aquell moment emetien el 

culebrot que tothom deia que ignorava però que en realitat esperava amb candeletes cada 

diumenge al vespre. A ell però, no li interessava gaire veure aquella sèrie del canal local de la 

ciutat que curiosament l’antena aconseguia captar. Les parets decorades amb les taques 

d’humitat que havien aparegut durant el fort temporal que havia caigut feia unes hores 

començaven a avorrir a l’Unai. La bombeta que emetia una llum tènue va deixar de fer-la quan 

va petar. Va rebufar. A les palpentes, va anar a la cuina i va agafar les espelmes i va intentar 

encendre-les amb els llumins que guardava en l’últim calaix. Va costar-li tres llumins aconseguir 

que la flama aguantés per poder encendre l’espelma. De lluny sentia la música que anunciava 

el final del culebrot, per tant, que començava el noticiari del vespre. Amb l’espelma a la mà, va 

anar a l’habitació i va seure a mirar la tele. Tot i les hores de son que havia fet, encara se sentia 

tant cansat com la nit anterior. Va sortir el meteoròleg a dir  que el temps milloraria. Va apagar 

la tele i l’espelma i es va ficar al llit. Va tapar-se fins al nas i va pensar que demà seria un altre 

dia. I es va adormir. 

 

Berta Valera. 

         6è EPRI (Terral) 
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La tristesa de la mort 

Eren les sis del matí i el sol ja s'aixecava per l'horitzó. En un petit poble de la costa, un home 

vell es llevava del cantó dret del seu llit, amb un espai per recordar la seva dona. Feia pocs dies 

d'aquella mort, però ell encara no s'havia pogut treure del tot el seu dolor. 

 

L'home, tancant els ulls, va recordar aquell moment de la seva joventut. Ells dos, una parella 

acabats de prometre, es llançaven al llac tirant-se i esquitxant-se aigua l'un a l'altre. En un 

d'aquells salts, la pèrdua d'un collaret petit en forma de libèl·lula va fer que la tristesa ataqués 

la noia. La Júlia, en un intent de recuperar-lo, es va submergir un temps massa llarg. No va 

poder agafar-lo. Per la desesperació que aquell fet li va causar, aquell dia va ser un dels pitjors 

de la seva vida. 

 

En Toni, el senyor vell, com cada matí, plorava tres minuts tot recordant-la, esmorzava i es 

vestia. Sortia de casa amb el seu carret de la compra i se n'anava a comprar el que necessitava 

pels àpats del dia. Però, hi havia una cosa que ja no era igual. Ara hi anava sol. 

 

Mentre tornava cap a casa, va pensar que si recuperava el collaret que li havia regalat, tot el 

seu dolor fugiria del seu propi cos. I aquella mateixa nit, una nit de lluna plena, en Toni va 

apartar les mantes que el tapaven, va posar-se les seves sabatilles de dos números més, va 

agafar l'abric mig penjat al penjador, va donar tres voltes amb la clau i va sortir. Va seguir el 

camí il·luminat per la lluna que el va portar al llac Sant Martí. 

 

Un cop allà, es va passejar mirant l'aigua cristal·lina per veure si el collaret brillava. Li va 

semblar, que a la llunyania, veia un puntet que brillava. S'hi va acostar tan ràpid com va poder. 

Mentre posava la cara a un pam de l'aigua, enfonsava la mà per agafar aquell objecte 

misteriós. En veure que aquella cosa misteriosa era una arracada, li va caure de la mà. Va 

seguir caminant una bona estona. Quan va tornar a veure una brillantor, s'hi va apropar i va 

pensar: “Toni, aquest cop sí”. I va endinsar la mà fins al fons. Quan el va tocar, li va venir al cap 

una imatge. La Júlia cridava en el moment en que el collaret li va caure. Tan bon punt el va 

treure del llac, li van començar a caure llàgrimes dels ulls. Es va apropar el collaret al cor, i va 

respirar fons. 

          Ada Miserachs                                           

      6è EPRI ( Marinada) 
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 Il·lustració 

 

         Emma Corchero 

         6è EPRI (Terral) 
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Primer Cicle d’ESO 

Ordightburg 

Anglaterra, any 1391. 

George Goldman, Lord de les terres de ponent i conseller del rei de Bretanya, Inicià un viatge 

cap a Ordightburg, una antiga contrada del nord on des de feia mesos els rumors contaven que 

la ciutat havia quedat maleïda i custodiada per els “guerrers del silenci”, persones que des de 

feia mesos anaven fent desaparèixer la gent del poble, els viatgers, les pastures, etc., i que 

havien anat sembrant la por al cor dels vilatans del nord, que al mateix temps anaven emigrant 

cap al sud, a la capital. 

Quan George va haver escollit els seus camarades per al viatge i va haver preparat els corsers i 

reunit les suficients provisions, començà a marxar cap al nord. Estaven a les portes de l'hivern, 

i començava a notar-se a l'aire un vent gelat que no anunciava res de bo. El viatge els va durar 

poc més de cinc dies, que gràcies a les provisions i a l' experiència van poder superar sense 

problemes. Abans d'arribar al poble va començar a caure una pluja fina i humida que va anar 

aixecant una espessa boira que feia més costós, cada vegada, seguir el camí. Va arribar un punt 

en que ja fou impossible de seguir i George decidí acampar i seguir la recerca el dia següent. L 

'endemà quan van aixecar-se, la pluja i la boira no havien cessat, i davant la sorpresa de tots 

decidiren esperar. Esperaren i esperaren fins a tres dies, fins que van decidir de seguir 

endavant, passés el que passés. Malgrat portaven ja tres dies a les afores de la contrada, els 

semblava que no n'hagués passat ni un, que en aquell poble no passés el temps.  

La comitiva va començar a anar camí d'Ordightburg, quan s'adonaren que les provisions eren 

escasses, i que malgrat els coneixements sobre Anglaterra que tenien, se'ls feia confús avançar 

per aquells camins que assetjats per la boira, el fred i la pluja eren impossibles. A l'alba del dia 

següent, després d'anar quasi cinc hores mig a les palpentes per camins que no duien a cap 

lloc, arribaren al poble, que reconegueren per un antic cartell on posava “Benvinguts a 

Ordightburg”. Avançaren pels carrers, amb l'únic soroll dels contracops de les peülles dels 

corsers. A part d'alguna rata que rosegava alguna tela o hortalissa, semblava que en aquell 

poble no hi hagués ningú. Fins i tot, semblava que no fos d'aquella època, ja que les cases de 

palla, pedra i fusta semblaven molt antiquades comparades amb les de la capital, com si 

portessin dretes més de 300 anys, o potser era que el temps s'havia aturat..., ningú ho sabia. 

Van seguir pels carrers, mirant cada casa, escorcollant cada carreró buscant alguna pista que 

els pogués dur a la solució d'aquell misteri tan ridícul però alhora tan confús i extraordinari. 
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Més d'una vegada els va semblar entreveure alguna ombra que es movia, però no van saber 

veure a ningú, i mentre anaven seguint el camí els seus cors començaren a experimentar una 

sensació per a molts desconeguda: la por, la frustració i la desesperació que s'anava apoderant 

dels seus cors. Aleshores va entendre que els guerrers no existien, i que el que buscaven no 

era físic, sinó psicològic, que l'únic assassí que hi havia era el silenci i la solitud. Segurament 

per algun motiu com una guerra, o com algun desacord molt greu entre el poble havia fet que 

els vilatans s'anessin tancant en ells mateixos i en el seu propi rancor, poc a poc convertint-se 

en temeraris de l'exterior, probablement tornant-se bojos fins a consumir-se l'esperança i 

possiblement morir de por o de pena. Tots els de fora la contrada pensàvem que la gent havia 

desaparegut per culpa d'algú, i que els que emigraven havien pogut escapar de la còlera 

d'aquest, però segurament només eren gent de molt orgull que no s'havien deixat vèncer per 

la solitud, i que abans de tornar-se bojos havien decidit marxar. 

Quan Goldman va explicar la seva hipòtesi als seus companys, entre tots van tenir una idea per 

a pujar-se l'autoestima. Van començar a ballar i dansar totes les rondalles, vals, musiques 

clàssiques que sabien, i màgicament al cap de poc temps va parar de ploure, i el cel semblava 

que s'anava obrint. Poc a poc, van començar a aparèixer els primers raigs de sol, deixant a la 

llum un bonic poblet de muntanya. De cop, la porta d'una casa es va mig obrir, i en va sortir la 

carona d'una nena petita d'uns set o vuit anys. Davant la sorpresa de tots la nena va començar 

a cantar amb un fil de veu tímid però decidit el vals de les flors que feia un moment havien 

estat cantant, i tot seguit una altra porta es va obrir  i aquesta vegada en va sortir un noi que 

aparentava els setze, que es va posar a cantar l'himne de l'alegria que també havien cantat feia 

un moment. I així, s'obriren més i més portes, i gent de totes les edats van començar a dansar 

també.  

Al cap d'una estona, va aparèixer un home d'aspecte serè i amb roba, a diferència de la altra 

gent, mínimament elegant que es va acostar a Goldman i amb una veu greu li va dir: <<Gràcies 

bon home, ens heu ensenyat, tu i els teus camarades, el valor de l'alegria, i que mai és massa 

tard per a rectificar. Nosaltres vam tenir un conflicte, i tothom es va posar molt trist i 

enfurismat perquè ens pensàvem que havia estat un vilatà, el que va fer que ningú confiés en 

ningú, i poc a poc ens vam anar tancant a casa per por a que el presumpte lladre ens robés i 

perjudiqués a nosaltres també. No vam saber resoldre'l a temps i mira com ens hem quedat, 

però ara que heu arribat, Ordightburg tornarà a ser una contrada bonica, estimada i visitada. 

Gràcies de tot cor de part de tots!>> 

 

                                                                   Martí Peyra  

1r ESO (Llevant) 
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Ho veig diferent. 

Sóc nova, és el meu primer dia a la presó i no em fa gens de gràcia. Entro, em giro i la porta ja 

està tancada. Un dels vigilants em fa entrar a la meva cel·la. Allà hi ha molts presoners 

escoltant les normes d’aquell lloc.  

 

Poc després vénen cap a mi i no paren de fer-me preguntes. Em fan preguntes a tot drap, 

m’estic marejant una mica i m’agafa molta calor. Qui ets? Què has fet? Estàs bé? Em 

repliquen... Hauré d’estar aquí per sempre? Aquests seran els meus companys de cel·la? Ai, ai, 

ai... 

 

Passen hores i hores, i la veritat no em trobo gaire bé allà. Aleshores ens diuen que hem de 

sortir al pati i comencem a fer voltes al camp. Suar i suar, ... Uf i és molt dur això! 

 

Ara hem de començar a treballar, aquesta vegada utilitzem el material i comencem a picar. 

Ostres! Ens han posat molta feina per a la setmana! Picar això, picar allò ... Tallar això, tallar 

allò ... 

 

Ja és hora de dinar. Baixem cap al menjador i ens serveixen l’àpat, quin menjar! Hauríeu de 

veure la meva cara ... Per fi! Ja ens deixen descansar, així que sortim tots a fora. 

 

Aleshores vénen uns presoners i em pregunten si vull jugar amb ells a futbol. No sé què fer. 

M’aixeco i encara que em faci una mica de por jugar, vés a saber, potser és divertit. Decideixo 

jugar i la veritat em va bastant bé. Però al final algú inicia una baralla per un gol fet, o no fet. El 

capità de cada equip fa un pas endavant, es miren i amb ulls de ràbia comencen a pegar-se. No 

paren, i no paren, semblen dos gossos rabiosos barallant-se per un tros de bistec. Al final cau la 

primera gota de sang. Comença a fer por això del futbol. De fet, és com si una bomba acabés 

d’esclatar sobre meu. No ho sé. No hi entenc de futbol, però hi ha dies que no cal intercedir 

perquè et tocarà rebre a tu sense cap raó. 

 

Aleshores, mentre hi ha un gran cercle al voltant d’aquella baralla, una de les presoneres diu: 

- Deixeu-m’ho. És millor no animar  ningú en aquests casos. Serà millor que, en comptes de 

ficar-nos-hi, avisem algú. 
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En un tres i no res arriba un vigilant que els para. Només és un joc; a vegades semblem més 

animals que humans. 

 

Finalment, entrem a les cel·les per tornar a treballar, però de sobte un dels presos contesta a 

un guàrdia i se l’emporten a veure el capità general perquè parli amb ell. Vés a saber què li deu 

haver passat... Poc després el torno a veure. 

RRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNGGGGGGGGGG! 

 

Sona el timbre de sortida, decideixo anar ràpid a casa i penso: 

- Potser no està tan malament això de l’institut. Si és pel meu futur... M’hi hauré d’adaptar! 

 

Aina Peix 

 1r ESO (Ponent) 

Les imatges perdudes 

Em trobava a la platja, contemplant aquella brisa marina que refrescava els meus peus nus, em 

donava una frescor molt agradable. Era cap al final de la tarda, i els últims raigs de sol 

reflectien els meus cabells amb molta brillantor. Veia com les onades xocaven violentament 

contra les roques del penya-segat. Aquest fet produïa la desaparició d’un silenci encisador; que 

si no fos pel mar, per alguns ocells cantant tímidament o per la meva respiració, no se sentiria 

mosca al cel. Això demostrava que no existia el silenci absolut. Aquesta mateixa imatge, se’m 

repetia cada dia que venia i em feia recordar vells temps. A vegades, m’aturava a pensar en 

quan era més petita. D’on em vénen més records? Em vénen de quan anava amb el meu avi a 

aquesta mateixa platja. Ens rebolcàvem per la sorra i jugàvem a fer concursos de castells, que 

es desfeien a la primera onada que passava. El millor era que ens divertíem i rèiem tant, que 

deixàvem tots els altres pensaments a part. Sense l’alegria, el riure i la il·lusió que sents per 

algunes coses, no hi ha vida. El que passava, era que aquells dies ja havien passat, i no 

tornarien. En part, perquè el meu avi ja era mort, sí, és molt trist. I per l’altra banda, perquè 

acabava de començar l’ ESO, i els meus pares deien que em concentrés en els estudis.  Mira 

que jo, era una noia que posava una mirada molt positiva en tot allò que feia i pensava, però 

aquella vegada el neguit i la inquietud que m’envaïen, eren desconeguts per mi, i no sabia per 

què. El dia a dia em passava  molt ràpid, i no aprofitava el temps com jo volia. Des de llavors, 

cada tarda venia a aquesta platja, i contemplava la magnífica posta de sol, on els silencis 

abundaven quasi tots els dies. Era un lloc on el temps no m’anava tan ràpid, i podia pensar en 
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totes les preguntes que bullien dins del meu cap. Però, el que passava era que aquell lloc era 

bastant simple, i em començava a semblar avorrit. El que volia era deixar de tenir aquella 

inquietud, que em  distreia en tot moment.  

Una d’aquelles tardes, se’m va ocórrer una idea. El primer que havia de fer era canviar la meva 

rutina, i una bona manera de fer-ho, era buscar un altre lloc per passar la tarda. Sempre anava 

al mateix lloc: la platja. Sí, sí, sí… Tots diuen que el què has de fer és pensar en positiu i 

prendre’t les coses amb felicitat i ganes. Aquesta és la típica frase que diuen els adults i la gent 

gran. No sé per què tothom ho diu, però la veritat, és que jo no penso el mateix que ells. Vaig 

estar reflexionant, i vaig arribar a la conclusió, que a vegades fent el contrari del que penses 

arribes més lluny. Volia provar aquesta nova idea. Així, que en comptes d’anar a la platja on tot 

era més tranquil i  bla, bla, bla… vaig anar  a la fira. M’ho vaig passar pipa! També se m’havia 

passat pel cap fer el contrari amb els estudis. Ja sabeu: deixar d’estudiar, no fer els deures… 

Crec que aquesta no hagués estat una bona idea.  No en totes les coses s’ha de fer el contrari.  

Una altra font d’inspiració van ser els llibres. Ara, cada dia pel matí anava a la biblioteca. Allà 

em passava hores i hores… Em menjava els llibres volant! M’encantaven! No li havia agafat el 

gust fins ara.  A més, llegir era una cosa molt culta, i els meus pares estaven molt orgullosos de 

mi. No us penseu que no feia els deures. Cada tarda em posava una estona. El que em 

costaven més eren les redaccions; sovint em desconcentrava i li demanava ajuda a la meva 

mare. Ella m’aportava algunes idees inútils, i sempre em deia: ara has de pensar tu una mica i 

no et desconcentris més que sinó no arribaràs enlloc. Però el que no sabia era que distreure’t i 

donar voltes t’ajudava molt. T’inspira i et dóna idees noves i originals per la redacció. 

Els dies anaven passant, sense adonar-me’n, però les meves preocupacions ja no hi eren. No hi 

eren perquè jo no pensava en elles.  Amb totes les coses que feia durant el dia, ni em restava 

temps per avorrir-me ni per tenir inquietuds sense saber què fer. Aquest era un dels secrets: si 

tu no penses en elles, elles no vénen cap a tu. I així va ser, vaig omplir el meu horari amb tot 

d’activitats divertides i emocionants. Però, això sí,  totes aquestes, me les prenia amb un 

somriure a la cara. Algunes em recordaven quan jo era més petita, i això m’encantava. Em 

feien sentir més segura. També s’havien de seguir els consells dels pares, que tenien més 

experiència.  Per tant, havia de pensar en positiu i prendre’m les coses amb felicitat i il·lusió, 

perquè, al cap i a la fi, “tot el que et proposis ho aconseguiràs, això no ho dubtis mai”. 
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Alba Rubio 

1r ESO (Ponent) 
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L’Índia de veritat 

Al món hi ha moltes desigualtats entre els més rics i els més pobres. A ningú li agraden les 

desigualtats socials, però els “grans” sembla que no ho entenen i no ens volen ajudar, però 

quan assisteixen a les conferències fan veure que sí. 

La vida d’un nen en un país poc desenvolupat pot ser una de les coses més difícils i 

complicades sobretot, en un país com l’Índia de Gandhi. A l’Índia t’has de guanyar la vida fent 

coses de les quals et penedeixes, però necessàries per sobreviure i portar alguns calerons a 

casa, ja que si no et vénen com a esclau o, pitjor encara, et maltracten fins a la mort. 

 

El meu nom és Mahmud, sóc un nen de 14 anys castany, amb el cabell greixós i enredat, ja que 

no tinc un lloc per a poder banyar-me diàriament, uns ulls blaus, heretats del meu pare i un 

nas gros i amb uns orificis ben grans heretat de la meva mare. Tinc uns llavis molsuts i 

vermellosos com una maduixa recollida a la primavera. Tinc una cara grossa i amb unes galtes 

rogenques i ben càlides, que em fan sobresortir les orelles més que als altres nens indis. Sóc 

bastant prim ja que la meva família i jo no tenim prou menjar. Tinc una cicatriu al genoll, des 

que un rickshaw em va atropellar, i també tinc una cremada a la planta dels peus. 

 

Bé, ara que ja m’he descrit i ja em podeu dibuixar més o menys. Crec que és el moment que us 

expliqui un dia de la meva vida quotidiana. 

Visc a Calcuta, amb la meva família. La “casa”, si se’n pot dir casa d’allò, la comparteixo amb 

els meus avis, que ja deuen tenir més de 65 anys; tot un rècord en una ciutat envaïda per la 

pesta i el sofriment. També visc amb la meva mare de 46 anys, té el cabell castany i uns ulls 

grisosos com l’aigua del riu Ganges. També visc amb el meu pare de 51 anys, que té els cabells 

grisosos i arrugues a la cara, ja que treballa al camp molt durament cada dia de l’any i també, 

amb el meu germà Samuel, que té 2 anys més que jo i amb el meu germà Saïd que deu tenir 

uns 10 anys. 

 

Cada dos dies aproximadament m’aixeco a les 6:00 de la matinada, ja que jo i el meu germà 

hem d’anar a buscar aigua al riu per a netejar la roba, per a dutxar-nos i per a veure. Quan 

arribem, el sol ja ha sortit per l’horitzó i el cel està tenyit pels primers raigs del matí, el cel més 

blau que el mar en un dia d’estiu. Ràpidament ens dutxem, mentrestant la meva mare aprofita 

per a netejar la roba de tota la setmana, que no creieu que és gaire abundant, sinó que són 

uns simples pantalons per a cadascú i una samarreta, també per a cadascú. 
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Quan ens hem acabat de dutxar, esmorzem alguna cosa, normalment un tros de cabra o de xai 

del petit ramat de la meva família que fa molts i molts anys que tenim i potser, llet de cabra, 

normalment de la cabra més jove i en millor estat. 

Després d’esmorzar ens acomiadem únicament de la nostre mare, ja que el nostre pare se’n va 

a treballar a les 5:30 del matí, fins i tot abans que jo i el meu germà anem a buscar aigua al riu 

cada 2 dies. El nostre pare treballa al camp del senyor més ric de tot Calcuta. Aquest, és un 

treball molt dur i pesat, ja que ha d’arrencar les males herbes i recollir els excrements dels 

animals del seu extens bestiar, però li paguen molt i molt malament, només uns 18$ al mes, 

amb els quals hem de sobreviure. 

 

La meva mare ara ja no treballa, ja que al cap de l’empresa de bufandes en la qual treballava la 

violava i la maltractava molt durament quan ella treballava. Ara, la meva mare és molt més 

feliç, ja que no pateix. Però com que no treballa, al matí ha d’anar a comprar al mercat, netejar 

la latrina, on fem les nostres necessitats durant el dia, netejar la casa dels veïns del costat, que 

són molt rics i li donen 7$ per dia i també endreça les eines que utilitza el pare al camp. 

 

Per arribar al lloc on aprenem, ja que no se’n pot dir escola d’allò, anem amb el rickshaw del 

meu tiet per part de mare. Quan arribem ràpidament comencem les classes, però la majoria 

són un avorriment ja que les fem amb nens d’entre 3 i 15 anys. El mestre és molt religiós i tot 

el dia està pensant en el budisme, malgrat això quan ens equivoquem en alguna resposta ens 

pega amb el regle i ens posa de cara a la paret. 

 

Al cap de 4 hores de classes, quan el cel ja es comença a enfosquir i l’aire ja fa pudor de 

malalties, sortim de l’escola, però no tornem amb el rickshaw del meu tiet, ja que aquest no 

pot venir-nos a buscar. Aleshores, hem de fer molts i molts kilòmetres per a poder arribar 

caminant a casa. Hem de caminar per carrers i carrerons que a ningú agraden, ja que sovint hi 

ha assassinats i un gran tràfic de drogues. 

 

Un dia un senyor ens va oferir una mena d’herba, aleshores de sobte el meu germà petit la va 

agafar. Ràpidament, li vaig treure de les mans ja que era una mena d’herba somnífera, que a la 

mínima que l’olores et quedes parcialment adormit per a sempre. Al cap d’un instant vam 

sortir corrents i encara sort que el senyor que ens volia drogar no ens va poder atrapar ja que 

era molt vell i estava molt gras. 
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Quan arribem a casa lògicament estem molt cansats, però la nostra mare ens obliga sempre a 

anar a buscar el nostre pare a la sortida de l’hort de la casa del senyor ric pel qual treballa. El 

nostre pare està sempre molt esgotat i quan l’anem a buscar normalment està molt 

malhumorat i fins i tot, de vegades, ens ha arribat a etzibar puntades de peu o cops de puny 

però malgrat això, és un bon pare. 

 

Quan tornem, comencem a sopar. No us penseu que és un àpat molt extens sinó que només 

són les restes dels vegetals que li sobren al senyor ric que posseeix tants i tants camps. De 

vegades, quan és l’aniversari d’algú de nosaltres 7 ens permetem el luxe d’anar a comprar una 

rajola de xocolata a la botiga del costat. 

 

Quan hem acabat de sopar, en Samuel, en Saïd i el meu pare van a rentar els plats al riu per a 

poder reutilitzar-los el dia següent. De vegades, però, no van a rentar els plats ja que el meu 

pare està massa cansat i aleshores, l’endemà hem de menjar amb els mateixos plats bruts del 

sopar del dia anterior. 

 

Els dies que van a rentar els plats, jo em puc permetre de sortir al carrer i poder tenir una mica 

de vida social. No us penseu que vaig a jugar a pilota amb els altres nens del barri sinó que vaig 

secretament a un club, on he de fer coses terribles, de les quals em penedeixo després, però 

necessàries per a portar alguns calerons a casa i una vida millor. Un dia, “El club” em va fer 

matar un home, a qui feia temps que seguien, ja que aquest els havia traït. Des d’aquell dia 

sempre que em demanen que mati algú, faig veure que estic malalt, però al final, ja no s’ho 

creuran. 

 

Normalment, quan torno del club “secret”, abans d’arribar a casa, sempre vaig a submergir-me 

al riu grisós i fangós anomenat Ganges. Quan acabo, torno cap a casa i em poso al llit per a 

poder descansar una mica abans que es faci clar ja que: 

 

En un país com l’Índia, cada dia pot ser un nou món, sempre diferent, on mai saps que et 

trobaràs i com ho hauràs d’afrontar. 

 

Miquel Boada 

2n ESO (Tramuntana) 
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Durmiendo para siempre 

Todo el mundo quiere hacer cosas importantes por sí mismo, vivir hasta los 100 años, disfrutar 

de la vida y no perder ni un segundo, conocer a su media naranja,...Pero yo no puedo, sé que 

ahora estarás compadeciéndote de mí aunque sea inútil, eso no cambiará nada. 

 

Estoy vivo de milagro, tengo un millón de tubos conectados al cuerpo, que hacen que mi 

corazón siga latiendo y la máquina de mi derecha vaya pitando, cuando deje de pitar tendré un 

grave problema. 

 

Mis amigos y mi familia, vienen a visitarme casi cada día. Creen que no oigo nada, pero lo oigo 

todo, las respiraciones entrecortadas de mis familiares, los chistes de mis amigos para ver si río 

y abro los ojos. Yo intento reír, abrir los ojos, mover un dedo o la boca. Alguna cosa para darles 

a entender que los oigo, que oigo como se culpan por lo sucedido. Sólo quiero decirles que no 

se culpen más, que fue culpa mía quedarme en coma, que continúen con sus vidas. 

 

Estar en coma es diferente, extraño,...no sé cómo definirlo. Es como estar todo el día tumbado 

en la cama sin saber qué hacer, sin ordenador ni videoconsola y sin poder ver todo lo que pasa 

a tu alrededor, sólo tú y tus pensamientos. 

 

Ya sé que he dicho que me gustaría que mis amigos, mi hermana, mis abuelos,... continuaran 

sus vacaciones. Pero si no fuera por ellos, sí que me habría muerto, pero de aburrimiento. Ellos 

vienen y me hacen compañía. Cada uno me explica sus historias, sus aventuras, me leen, me 

informan de todo lo que pasa en el mundo,... me dan seguridad y me hacen compañía. 

 

No sé cómo son capaces de venir aquí cada día, y hablarme de manera alegre y divertida. 

Tengo una idea de cómo es un hospital, ya que hace unos años ingresaron a mi abuela. Es 

silencioso y triste, pero están relucientes e iluminados. Los pasillos son de paredes blancas y 

suelos de baldosa claras. A mano derecha, unas butacas blancas para las visitas que esperan 

respuestas. Y las habitaciones, a la izquierda, con unas extrañas puertas que no pueden abrirse 

des del pasillo. A un lado de la extraña puerta una ventana por la que mi hermana y yo 

veíamos a la abuela. Nunca llegué a entrar, ya que los niños son vulnerables, no lo bastante 

fuertes para aguantar un sentimiento de tristeza tan devastador. 
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Ahora que estoy en coma tengo mucho tiempo para pensar, más del que me gustaría. Ya que 

pensar, es una tarea compleja y aburrida, que no está hecha para mí. 

 

Me gustaría acabar está narración con un: “…y de golpe, abrió los ojos, sin avisar ni decir nada. 

Simplemente los abrió”. 

 

Pero sé que esto se acaba con un joven tumbado en una cama, durmiendo eternamente, hasta 

el día que su corazón decida dejar de engañarse y pararse, ya que es inútil continuar en estas 

condiciones. 

 

Podría haber tenido un futuro por delante, pero cuando me di cuenta ya era demasiado tarde 

y eso hizo que perdiera la oportunidad. Sólo me queda tiempo para pensar en la inmensa 

oscuridad de mi cabeza. 

 

A pesar de los esfuerzos de mis familiares y amigos, sé que un día la máquina parará de pitar y 

yo, de pensar. 

Marta Valls 

2n ESO (Tramuntana) 

Mi otra habitación 

       El otro día decidí abrir aquella puerta, decidí entrar en aquella antigua habitación que 

hace años quise cerrar con llave y no volver a abrir por motivos que aún me duele recordar. 

Estaba oscuro y la estancia desprendía un olor dulzón a cerrado. Todos los objetos 

desordenados y polvorientos me provocaban nostalgia: los collares, los antiguos libros de 

alumno, la foto de la graduación. Empecé a pasearme, a abrir cajones y a observar todos los 

pequeños objetos que reuní cuando era pequeña. Entonces, recordé una cosa, miré debajo de 

la cama y cogí una caja que escondí cuando era pequeña. Allí estaba todo lo que había vivido, 

estaba escrito y cerrado con llave en esa caja. Ahora sólo tenía que encontrar la llave, cosa que 

no resultó tan fácil. La abrí y empecé a rebuscar entre los diarios: diario de 2018, diario de 

2010, todos me parecían interesantes, pero había uno en concreto que llamó mi atención así 

que lo abrí por una página.“Diario de 2014 Martes 8 de enero. Hoy es el primer día de clase y 

ha sido un horror volver a percibir aquel olor a productos de limpieza y a estrés, me recuerda 

que mi día a día va a volver a ser el mismo: levantarme, desayunar, lavarme los dientes, 

vestirme, ir al colegio, volver a casa, ir a las extraescolares, cenar y dormir. Lo único que me 
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gusta de volver al colegio son los amigos.” Seguí pasando las páginas. “Viernes 19 de Marzo: no 

entiendo las reacciones de la gente cuando están en grupo, se comportan de una manera 

diferente y falsa, lo odio. Se convierten en copias unas de las otras y hablan de estupideces, 

suerte que yo no soy como ellos, ser diferente definitivamente, es mucho mejor.” Tenía toda la 

razón. Guardé el diario en la caja y la coloqué en su sitio. Seguí observando, y al ver tal 

desorden recordé lo que mi madre siempre me decía:” haz el favor de ordenar tu cuarto”. Y yo 

le contestaba: “te quejas por que quieres que haga los deberes, que ponga la mesa, que me 

esfuerce más, y yo lo intento. Pero, ahora, me pides que ordene mi cuarto, y no puedo hacer 

cinco cosas a la vez y además, o hago una cosa o hago la otra, ¡a ver si nos aclaramos!”. Me 

encantaba la cara de enfado que ponía cuando le decía eso. Seguí revisando, pero me paré en 

seco. Encima de la mesa había una carta, la cogí, la abrí y me encontré con algo que nunca 

hubiese imaginado. De una cosa estaba segura,… nada volvería a ser lo mismo. 

 

Sara Queraltó 

2n ESO (Tramuntana) 

 

Segon Cicle d’ESO 

Per fi 

Entreobro els ulls. Les parpelles encara em pesen. Suposo que he dormit durant una bona 

estona. Des d'una altra banda de la casa m'arriba l'oloreta de torrades recremades.  

 

M'incorporo i estiro els braços. De sobte m'ha entrat la gana. Badallo i m'arrossego fins al 

lavabo. Obro l'aixeta de la pica i em passo les mans molles per la cara. Somric. Mica en mica la 

son va desapareixent. Torno a l'habitació i em poso les sabatilles. Pujo la persiana. Una llum 

encegadora s'escola per l'habitació. Em quedo una estoneta gaudint de l'escalforeta del Sol 

contra la meva pell. Un gruny provinent del meu estómac em retorna a la realitat. Faig cap al 

menjador. No hi ha ningú. Sobre la taula, al costat d'un plat de torrades i un got de cafè 

fumejant, hi ha una nota. “Bon profit, preciosa. He sortit. Tornaré de seguida” Esbosso un 

somriure. Agafo el plat amb les torrades i el cafè i surto al jardí. M'estiro a la gandula i esmorzo 

contemplant el paisatge que em rodeja. Un bosc preciós amb uns arbres que s'alcen fins al cel. 
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Se senten ocells i un agradable ventet em fa posar la pell de gallina. M'acabo la torrada i em 

bec el cafè, ara ja fred. Tanco els ulls i em quedo una estona gaudint del cant dels ocells i la 

tranquil·litat. Al cap d'una estona, entro a casa i deixo el plat i el got al rentavaixelles. Vaig a 

l'habitació, faig el llit i em vesteixo. Obro la finestra perquè la casa es ventili. Agafo la ràdio que 

tenim a la cuina i un llibre. Surto a fora i m'estiro sobre l'herba encara fresca per la rosada del 

matí. Encenc la ràdio i em poso a llegir. Al cap d'una estona, quan el sol ja pica, m'aixeco. 

M'espolso la roba, que ha quedat impregnada de trossets d'herba. Recullo la ràdio i el llibre i 

entro a casa. Miro el rellotge que tenim a la paret. Dos quarts de dues. M'aboco per la finestra 

per veure si ha tornat, però ni rastre. Sospiro i trec una mica d'arròs que va sobrar ahir. A la 

nevera també trobo enciam i olives. Ho aboco en un plat i ho remeno. M'escarxofo al sofà i 

contemplant el paisatge per la finestra m'ho menjo. Quan m'ho acabo, m'adormo. Em 

desperta el repic de la pluja a la finestra. M'incorporo. Em frego els ulls. Vaig a l'habitació per 

tancar la finestra i és aleshores quan m'adono que encara no ha tornat. Miro l'hora del 

despertador de sobre la tauleta de nit i veig que ja són les vuit passades de la tarda. 

 

Estranyada, el truco al mòbil però no contesta. El so d'un tro em fa estremir. Em poso les botes 

d'aigua i agafo una jaqueta de l'armari. Agafo la llanterna de la tauleta de nit i surto a fora. Em 

cordo la jaqueta i vaig cap a la part de darrere la casa, on hi ha el camí que condueix fins al 

poble. Està molt fosc a causa de l'ombra dels arbres i encenc la llanterna. 

 

Decideixo anar al poble a veure si el trobo. El camí és molt fosc i m'entra la por. Em sento 

insegura i accelero el pas. Calculo que encara em queden uns cinc minuts fins arribar al poble, 

però a mesura que passen, m'adono que no reconec el camí que estic seguint. 

 

Atemorida i xopa fins el moll de l'os crido el seu nom. Escolto el meu eco perdre's entre els 

arbres i noto com unes llàgrimes calentes em regalimen per la galta. Tremolant faig mitja volta 

i intento tornar a casa. Però és com si el camí que havia fet s'hagués volatilitzat. Sento com el 

cap em dóna voltes. Què carai m'està passant?! Caic de genolls a terra. Hi veig borrós. De 

sobte, tot es torna fosc. 

 

Lluny, molt lluny veig una llum blanca. Vull estirar el braç, vull córrer cap a ella, però no em puc 

moure. Em cauen llàgrimes de la desesperació. Aleshores, com si la llum hagués llegit els meus 

pensaments, s'apropa a mi. A mesura que s'apropa sento veus i noto com si em despertés d'un 

somni molt llarg. Noto que algú m'obre les parpelles. A poc a poc vaig distingint la cara d'un 

home. Porta una bata blanca i una llanterna a la mà. Parpellejo incòmoda per la llum. Sento 
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que l'home li diu a algú alguna cosa però jo tan sols sento una remor llunyana. Al cap d'uns 

minuts ja començo a sentir i a veure amb normalitat. 

 

Distingeixo unes parets blanques i una cadira al costat del llit on estic estirada. Sento la remor 

de passes a fora. Estic desorientada. On sóc? Que hi faig aquí? Em noto el cos adolorit. De 

sobte, la porta s'obre i entra una dona que m'és molt familiar. S'apropa a mi. M'acaricia la cara 

i, amb veu plorosa i quasi com un sospir, em diu: 

– Júlia? Júlia, em reconeixes? 

 

De sobte, un munt de records s'abalancen sobre mi. Veig la meva vida passar per davant dels 

meus ulls amb una mil·lèsima de segon. 

– Mare? - dic 

 

La dona es posa a plorar. I em comença a acariciar el cap. 

– Júlia tresor, he patit tant! -em diu. I m'abraça. 

 

Estic confosa. Com he arribat aquí? I on és ell? 

– Mare, què ha passat? On és l'Ignasi? 

– Júlia, quan tornàveu de la feina, tu i l'Ignasi vau patir un accident de cotxe. Heu estat una 

setmana en coma. Estàs molt greu. 

– I l'Ignasi ja s'ha despertat? 

– No Júlia, ell ens ha deixat. El van intentar salvar però no se'n va sortir. 

 

Noto que el món s'enfonsa al meu voltant. Ens ha deixat. M'ha deixat. No. Les llàgrimes em 

brollen dels ulls. Em sento marejada. La vista se m'esboira. Sento la veu de la mare lluny. Com 

un eco. Les orelles em xiulen i caic en la foscor. 

 

Entreobro els ulls. Les parpelles encara em pesen. Suposo que he dormit durant una bona 

estona. Des d'una altra banda de la casa m'arriba l'oloreta de torrades recremades. 

 

M'incorporo i estiro els braços. De sobte m'ha entrat la gana. Badallo i m'arrossego fins al 

lavabo. Obro l'aixeta de la pica i em passo les mans molles per la cara. Somric. Mica en mica la 

son va desapareixent. Torno a l'habitació i em poso les sabatilles. Pujo la persiana. Una llum 

encegadora s'escola per l'habitació. Em quedo una estoneta gaudint de l'escalforeta del Sol 

contra la meva pell. Un gruny provinent del meu estómac em retorna a la realitat. Faig cap al 
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menjador. Però aquesta vegada esbosso un somriure. L'Ignasi està plantat al mig del menjador. 

Em somriu. Aleshores recordo l'accident. Recordo l'hospital i la mare abraçant-me. I ho 

comprenc tot. 

– No podem tornar, oi?- li pregunto. 

– No, ara ja no- em diu. 

 

Agafem les torrades i els cafès. Ens estirem a les gandules i i esmorzem contemplant el 

paisatge que ens rodeja. Un bosc preciós amb uns arbres que s'alcen fins al cel. Se senten 

ocells i un agradable ventet ens fa posar la pell de gallina. Ens acabem les torrades i ens bevem 

el cafè, ara ja fred. Tanquem els ulls i ens quedem una estona disfrutant del cant dels ocells i la 

tranquil·litat. Per fi. 

 

Justina Montserrat  

3r ESO (Cerç) 

Berinchote 

La meva família sempre s’ha reunit, al llarg dels anys, i ha explicat contes i històries que han 

passat de generació en generació. És per això que en aquest relat, faré una barreja de les 

històries reals que ens han passat, i de contes que, des de fa molts anys, ens han anat explicant 

els avis, de manera que no se sàpiga ben bé quina és la realitat. 

 

El meu besavi (que en pau descansi) va néixer fa moltíssims anys, més de cent. Una nit, anant 

amb els seus amics en el tren, fent l’ase, li va caure la boina per la finestra. Fa anys els trens no 

eren gaire ràpids, i com que s’estimava molt aquella boina, va saltar a buscar-la. Per mala sort, 

la boina havia anat a parar dins d’un túnel. Amb la tonteria, sense que se n’adonés, havia 

arribat el vespre, i quan finalment va sortir del túnel, amb la boina, això sí, ja no hi havia gaire 

claror. Seguint la via, va distingir un llogaret, de no gaire més d’una dotzena de casetes, i per 

no passar la nit al mig del no-res, va dirigir-s’hi. 

 

Va trobar una petita casa amb les finestres il·luminades, i va decidir picar-hi. El meu besavi 

s’esperava que l’obrís la típica família de poble català, que sentís llàstima per ell i el deixés 

passar, però l’últim que s’esperava va ser el que va trobar. 
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Quan la porta es va obrir, el primer que va veure va ser un gat. Un gat lletgíssim, tot s’ha de 

dir. Tenia la cua més peluda que hagués vist en tota la vida. D’entrada ja li va donar mala 

espina, aquell gatot d’ulls grocs. I pitjor va ser quan al darrere va aparèixer el seu amo, un 

home altíssim, i esprimatxat a més no poder, vestit tot de negre. De tot el poble, havia anat a 

parar a la casa del capellà. 

 

El capellà va mirar el meu besavi de fit a fit, amb desdeny, com avaluant-lo, fins que va dir: 

− ¿Quién eres tú, chiquillo? 

Castellà? No semblava que el cura d’un poblet perdut a Catalunya hagués de parlar espanyol. 

Però, veient com anirien després les coses, allò no era tan estrany. 

− Sí, emm... perdone usted padre, pero he perdido mi tren y querría saber si puedo 

pasar la noche aquí... – va dir, no gaire segur. 

− No me llames padre, me llamo Dominustécum, y pasa de una vez, que se me enfría la 

casa. 

El meu besavi va seguir cap a dins de la casa, cada vegada més sorprès. 

− Veo que tiene un gato, Dominustécum. 

− No es un gato, es Berinchote. 

El primer que va pensar el pobre del meu besavi va ser que s’havia d’estar boig per, a sobre de 

dir-se Dominustécum, anomenar el seu pobre gat Berinchote. Mort de fred, va preguntar: 

− ¿Podría acercarme al fuego? 

− ¿Fuego? ¡Querrá usted decir relumbrancia! 

Cada paraula que deia el vell sonava com si l’hagués mastegada. 

− Si padre, digo... Dominustécum, lo siento. 

Al costat de la llar, hi havia penjats uns magnífics pernils, que van fer la boca aigua al meu 

besavi. 

− ¡Qué pinta estos jamones! ¿Podría comer un poco? 

− ¿Jamones? ¡Esto son Santos! ¡Y no se comen! 

Cada vegada al·lucinava més. Aquell home era ben estrafolari, a part d’antipàtic i avariciós. 

− ¿Y un poco de agua?- Va demanar, cada vegada més desesperat. 

− ¡Querrás decir superabundancia! Siéntate en un dingondango – va afegir, acostant-li 

una cadira recta i incomodíssima-, que ahora te la traigo. 
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Un cop va haver begut, va tornar-li al got al Domiustécum, que va dir, com sempre de males 

maneres: 

− Voy a descansar en mis brazos de colgancia – el llit, suposà el meu avi-; tú, si quieres, 

quédate en tu dingondango. 

− Sí, gracias señor Dominustécum – va afegir, contenint-se com va poder d’esclatar a 

riure davant les bajanades que deia aquell home. 

Mentre que Dominustécum va anar-se’n, el gat va quedar-se voltant i mirant malament el meu 

besavi. Quan aquest es va començar a quedar adormit, el gat va decidir anar a molestar-lo, 

sense motiu aparent, com per diversió. 

 

Aquí va ser quan el meu besavi, entremaliat com era, i amb ganes d’escarmentar bé aquell 

gatot i el seu amo, va agafar un tronc amb flames de la llar de foc, i va lligar-lo (no sense esforç 

i alguna esgarrapada) a la cua del gat. Rient com mai, va col·locar les cadires abarrotant el 

menjador, i agafant un parell de pernils, se’n va anar corrent, mentre cridava: 

− ¡¡¡Alevántese Dominustécum de los brazos de colgancia, y verá a Berinchote cargado 

de relumbrancia!!! ¡¡¡Si no acude pronto con la superabundancia, ándese por los 

dingondangos que los Santos se van de marcha!!! 

Dedicat a la meva àvia, el pare de la qual va perdre la boina. 

  

Marina Garcia 

3r ESO (Llebeig) 

Somnis dibuixats a l’aire 

El soroll metàl·lic de la persiana  molesta el meu son. El botiguer de sota casa s’ha aixecat a les 

sis del matí. Sé molt bé que tornar a conciliar el son serà una missió impossible. Deixo la ment 

en blanc, vull evadir-me dels pensaments. 

 

A les set en punt sona el despertador. He d’anar a treballar d'hora. Amb un gest quasi 

inconscient, el paro mentre intento mantenir el somni viu. Jo només vull saber per què la meva 

ment havia dibuixat allò en el teló blanc dels somnis, només vull saber el significat. En què 

estava pensant? Què vol dir? 

 

Com cada dia, despertava a les set, però aquest cop no era per anar a treballar, em preparava 

per anar a l'institut. Com cada dia, pensava en qui era en aquest món, perquè era com era, 
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perquè pensava en el que pensava. Tot això em generava un estat de confusió. No li trobava 

cap sentit a la vida. <<La vida ha de tenir un sentit, sí, però quin és? Ningú ho sap, és un 

misteri>> pensava. Era la ment d'un adolescent. 

 

"Ei! Bon dia! Com estàs?", que tots els companys pronunciïn aquestes paraules cada matí 

allibera d'aquest estat tan feixuc i m'allibera dels meus pensaments extravagants. Però el que 

realment fa d'aquest dia un dia especial era la seva presència, la de la noia de qui estava 

profundament enamorat. Ella em feia feliç, em despreocupava, m'alliberava. Només pensava 

en ella, en el meu futur amb ella.  

 

Tenia la cara allargada, fina, pàl·lida, amb uns ulls rodons de color blau cel. Una llarga cabellera 

rossa li queia fins a mitja esquena cobrint-li les espatlles. Prengué lloc al meu costat, i 

romangué muda, sense pronunciar ni una sola síl·laba. L'observava atentament, comprovant 

minuciosament cada gest que feia.  

 

Estàvem en un prat, envoltats de muntanyes, herba, frescor, aromes, animals, naturalesa al 

cap i a la fi.  

 

Devia ser un retall de la meva ment, una imaginació, no podia ser que estiguéssim tots dos 

sols, no, no era possible. Però ho estàvem, no era part de cap imaginació, estàvem els dos sols, 

en un prat.  

 

<<Que bonic és el que m'envolta, el meu país, la meva terra. Ella.>>. Va tombar la mirada cap a 

mi i va dir: "Mira els núvols, semblen bocins de cotó." <<Ha parlat? Són imaginacions 

meves?>> Jo li vaig respondre:" Vols que anem a tocar-los?" <<Què incrèdul que sóc, com puc 

haver dit això? En què estic pensant?>> 

 

- Doncs... no creus tu que és una mica difícil pujar-hi, als núvols?- respongué ella amb una 

mirada desorbitada. 

- No dona, si és tan fàcil...- li vaig dir. 

- No sé si creure'm-ho. No pot ser tan fàcil.  

La meva il·lusió s’esvaïa en qüestió de segons. 

- Apropa't - li vaig dir fent un gest amb la mà. Quan es va apropar, vaig envoltar-a amb el braç 

que tenia lliure, amb l'altre em recolzava al terra - Tanca els ulls. Imagina. - li deia jo amb els 
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ulls tancats també. Era un moment màgic, inexplicable. Una sensació de llibertat s'apoderava 

de mi en pensar allò que estàvem fent: pujar als núvols. 

 

<<Que bé que s'hi està aquí... els dos sols, ningú més que nosaltres dos. Només unes simples 

bestioles corren i salten pel voltant>> pensava jo, mentre ella imaginava.  

 

Vaig dir-li que ja podia obrir els ulls. Jo la mirava, ella em somreia, em deia que sí que era 

possible. Havíem pujat als núvols, ho havíem aconseguit, érem allà a dalt. “T’agrada el que 

veus? Oi que és fàcil pujar-hi?” vaig preguntar jo amb un somriure d’un pam. Ella es va 

ruboritzar; va contestar amb un moviment de cap a dalt i a baix.  

 

Sota nostre hi havia un gran mar blanc, de textura esponjosa i suau. Ella tenia la mirada fixada 

en els meus ulls, jo li seguia aquells ulls de color cel. Seguia envoltant-la amb un braç i 

recolzant-me amb l’altre. Va pronunciar unes paraules que jo no vaig escoltar, estava més 

pendent dels seus llavis carnosos. En un acte de valor i coratge, vaig ser capaç d’apropar els 

meus llavis als seus. La vaig besar.  

− T’estimo – li digué. 

 

M’aixeco del llit, em vesteixo i esmorzo. Marxo a la feina, arribo tard. Abans però m’acomiado 

d’ella, la meva esposa.  

 

Rafa Rodríguez. 

4t ESO (Garbí) 

El bombardeig des de dins. 

− Elonor! Elonor! Desperta! –l' Abigail em sacsejava amb força. En obrir els ulls, ho veia 
tot borrós. L’olor de socarrim em va fer reaccionar. –Hem de sortir d’aquí! 

Obro els ulls de cop. La casa crema. L’Abigail, l’Aaron, l’Ayelet ja estan dempeus mirant 

d’agafar el més important. 

− Què passa? –crido amb desesperació mentre m’aixeco i corro darrera els meus 
germans.  

− Ha caigut una bomba sobre la casa. –em respon l’Aaron. 

− I els pares? –pregunto buscant-los amb la mirada. 
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Presento el fort soroll que fa el meu germà en empassar saliva. L’Ayelet ofega un xicle tapant-

se la boca amb una mà, mentre amb l’altre prem amb força la meva. 

− No se n'han sortit. La bomba ha caigut just a damunt la seva habitació. 

 

Continuo corrents. Em sobten les seves paraules i tracto de processar la informació amb 

dificultat, fins que arribo a la conclusió, que ja són morts. Intento reprimir les llàgrimes, però 

m’aviso a mi mateixa que els meus germans ja estan fent prous esforços per treure’m d’allà 

sense plorar. Ja ploraré després, si cal. Ara vull intentar sortir d’aquí sense que els soldats nazis 

ens enxampin abans. 

 

L’olor de cabells cremats i fum fa que m’entrin ganes de vomitar, però això ja ho ha fet l’Ayelet 

per mi. Les parets cauen a trossos i l’Aaron, que és qui va primer, fa tot el que pot per 

treure’ns d’allà sanes i estalvies. 

 

No puc més. El dolor i la por em pot. Inspiro profundament, buscant algun rastre d’aire pur, 

però l’únic que arribo a respirar és un núvol de fum negre. Començo a tossir, em falta oxigen i 

sento com m’ofego. Em començo a marejar. Els ulls em couen. Dues fredes llàgrimes em 

regalimen per la cara. M’aferro amb força a la mà de ma germana, i sento com les cames em 

fan figa. En aquell moment, tot al meu voltant es torna fosc. Deixo de sentir la veu dels meus 

germans, que s’apaga i se sent cada cop més llunyana.  

− Elonor! Elonor m’escoltes? –l’Abigail em torna a cridar.  

No m’atreveixo a obrir els ulls. Tinc por de tornar al mateix infern en el que em trobava, en la 

preciosa casa de la meva infància envaïda per aquelles horroroses flames que cremaven els 

cadàvers dels meus pares i per aquell fum negre que ofegava la meva ànima. Però quan obro 

els ulls ja no sóc a la casa. Només veig la cara de la meva germana, que em mira amb els ulls 

humits de tant plorar. Inspiro per la boca amb dificultat, amb por de tornar a tenir aquell fum 

fastigós als meus pulmons, però ja no hi ha fum, només l’aire fresc de la meva terra. 

− Abigail...-començo, però ella ja em prem contra el seu pit i m’acaricia la cara. 

Les dues plorem en silenci durant uns minuts. M’aferro a la seva camisa de dormir plena de 

forats i tacada de negre. M' adono que té una cremada greu al braç esquerre. No n’havia vist 

mai abans una cremada així. Es veia la carn vermellosa brillant. Em separo una mica d’ella i la 

miro als ulls, inquieta. 

− Tranquil·la. Ja està. Estem fora i estem bé. –la miro amb una ganyota i ella 

immediatament m’entén. –Ja ho sé. L’Aaron ha tornat a buscar-los just quan t’has 
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desmaiat, però no hi eren. Ja no hi són i no hem pogut fer res.  

Ho sé. I no la culpo ni a ella ni a l’Aaron ni a l’Ayelet. Ni tan sols a mi mateixa que és el que 

normalment faig. En culpo als alemanys. Als nazis. A tots els assassins que han col·laborat per 

llançar aquesta bomba. Principalment, a la guerra. 

  

Ràpidament, les llàgrimes em col·lapsen qualsevol paraula de consol que hagués volgut dedicar 

a la meva plorosa germana que ara m’abraça. 

 

Som a la neu. Al carrer. Hi ha més cases, més lluny o a prop, que cremen. Sento els nens que 

ploren. Dones que xisclen. Homes que criden. Dolors. Físiques o per alguna pèrdua. Puc 

distingir que unes de les veus que xisclen a cor amb la resta pertanyen als meus germans. 

Aixeco la mirada i veig com l’Aaron arrossega a l’Ayelet per la neu. M'adono que està ferida, i 

intento incorporar-me per poder ajudar-los, però sento un fort dolor al pit. Em miro el cos 

sorprenc a mi mateixa al veure que jo, al igual que l’Ayelet, sóc incapaç de moure les cames. 

Ambdues estem plenes de cremades. La ferida de l’Abigail no és res comparada amb les de 

l’Ayelet i les meves. L’Abigail m’abraça més fort encara, xiuxiuejant-me a l’orella la cançó que 

ens cantava la mare quan ens fèiem mal al parc. Els nostres plors van augmentar. L’Aaron va 

arribar fins on érem l’Abigail i jo, junt amb el cos inconscient de l’Ayelet. L’Abigail va reposar el 

cap de la nostre germana sobre la seva falda i l’Aaron es va posar darrere meu abraçant-me. 

Vaig recolzar el meu cap sobre el seu pit, sense separar els meus braços de l’Abigail. Amb una 

mà, vaig agafar la mà de l’Ayelet. Els quatre ens vam quedar allà, abraçats, plorant en silenci i 

donant-nos suport els uns als altres. Encara que els meus germans em portaven molts anys, en 

aquell moment fins i tot l’Aaron semblava vulnerable. De cop i volta havíem esdevingut quatre 

nens orfes sense sostre. 

Vaig pensar en la Ima i l’Aba, els meus pares. Com m’havien desitjat bona nit feia menys de 

dotze hores i que ja no hi eren. Vaig pensar en l’Ayelet, la meva germana gran que potser no 

tornaria a despertar. Vaig pensar en l’endemà, què faríem jo i els meus germans al despertar. I 

després d’això, vaig deixar que la son em vencés, adormint-me sobre el cos tremolós dels 

meus germans grans. 

Noa Haimovich  

4t ESO ( Gregal) 
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Adults 

Querida Madre 

Querida madre: 

 

¿Has vuelto a levantarte antes de las seis? Todavía la luna no está allá y ya inicias la jornada. 

Debes descansar un poco más. Sí, ya sé, tienes que preparar la ropa de las pequeñas, el 

desayuno, hacer el café -cuidado que no se queme- comprar el pan... y todo eso antes que 

nadie se despierte en casa. 

 

Nos despertamos alborotados, discutiendo -mamá no quiero ponerme el vestido rojo- no 

valoramos tu trabajo, pero sigues teniendo una sonrisa para todos y cada uno de nosotros -

buenos días, mamá-. 

 

… ¿no oyes la alarma del horno? Está sonando. El pollo ya debe estar hecho. Sácalo con 

cuidado, mejor utiliza esas manoplas que te regalamos en el día de la madre – a la mejor mamá 

del mundo- y tú -que bien disimulas- nos ilusionaste como si se tratara de un regalo de veras 

deseado. ¿Has pelado patatas? ¿Has preparado la mesa? ¿No? Déjalo, ya lo haré yo. Siéntate 

aquí y descansa un minuto. Pero, ¿qué haces? No empieces a coser ahora. Aunque sea un 

momento, ya pelaré las patatas, pero tú descansa que los ojos te delatan. 

 

-la tortilla estaba exquisita -¡Un premio para la cocinera! -pero, no te levantes a buscar el pollo. 

Como mínimo termina tu trozo que se te enfría. 

 

...las niñas vuelven del colegio -¡vaya portazo! -parece que no vienen de buen humor. Tú las 

recibes con estas palabras dulces que siempre tienes pero no te han hecho ni caso; es más, 

parecen enfadarse contigo -ya no le “estaré” amiga a Nuria nunca más-. Has vuelto a cargar 

con las culpas de las riñas colegiales. 

 

¿Y éste es el precio que pagas por ser madre? Yo no sé si querría. ¿Que los pantalones de 

deporte deben estar limpios para mañana? ¡Que los lave él que es quien jugará al fútbol! Las 

instrucciones están encima del mármol y no son difíciles de entender. 

 



 67

¿Dónde vas ahora? ¿Otra vez a la cocina? ¿No? Bueno, pensaba... pero ¿por qué enchufas 

ahora la plancha? ¿Y todo este montón de ropa tienes que planchar? Aún hay más ropa 

tendida, supongo. 

 

...-Mamá, ¿dónde está el río Volga? ¿Me preguntas la tabla del 7? ¿Qué quiere decir bramido? 

¿Sabes qué es un lepidóptero? A mí primero, mamá. Basta. Pero, ¿cuántas veces has pasado 

por el colegio? ¿3, 4, 5? ¿Es que los hermanos mayores no ayudan a los pequeños? ¿Tienen 

mucho trabajo? Viendo el tuyo me extrañaría bastante que tuvieran más cosas que hacer. 

 

-Mamá, mamá – otra vez en tareas de casa- he sacado un 7 en lengua- por fin una buena 

noticia. Incluso te ha dado un beso. ¿Y dices que momentos así compensan todos los 

sacrificios? Puede. Tengo mis dudas. 

 

… la película por la noche es una de esas en blanco y negro que tanto te gustan. ¿No es ése 

Gary Cooper? James Stewart, claro. Pero, vente a verla aquí en el sofá. Desde la puerta de la 

cocina no ves nada, aunque te empeñes en decir lo contrario. Siéntate, ya lavaré yo los platos. 

 

- ¡Mamaaá! No te olvides de darme el besito de buenas noches, y recuerda que mañana tengo 

gimnasia-. Puede ser que no te digan “te quiero” como a ti te gustaría, pero esa sonrisa denota 

que lo sabes y te sientes orgullosa de besar esas mejillas sonrojadas. Tal vez sí sea un buen 

premio ser madre. 

 

… casi la una y todavía recogiendo. No queda nadie despierto y aún tienes que guardar los 

vasos. Acuéstate mamá que te mereces un descanso. Buenas noches, mamá. Por cierto... te 

quiero. 

P..S. 

Hace veinte años que le escribí esta carta a mi madre (nunca llegué a enviarla). Ahora soy yo 

quien tiene niños. Y el corretear de ellos en casa hace que todavía aumente más ese amor 

callado que tuve hacia ella . Espero que esté donde esté, su inmenso corazón recoja mi cariño 

ya que muchas veces en situaciones conflictivas con mis hijos, cuando mi paciencia está a 

punto de estallar, me sorprendo a mi misma preguntándome... ¿qué habría hecho mi madre? 

 

 

Carlos Puig de Morales Fusté 

(Pare del  Cristian  i Èric Puig de Morales de P-3 i P-4) 
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La recerca del príncep blau o els colors de la vida 

 

Inicialment tot era fosc. Tot era negre.  

 

En obrir els ulls al món em va sobtar la intensitat de la llum, gairebé dolorosa. Després 

d’aquella foscor i aquella pau em va sobtar la força dels elements externs que durant mesos 

només s’endevinaven (esmorteïts per les aigües càlides i acollidores). 

 

De petitona m’agradava força el groc, l’ataronjat, el vermell de les roses. Els colors evocaven 

una realitat brillant, a l’exterior. Em mostraven els regals que la vida m’oferia.  Jo els volia tots, 

absolutament tots. Caminant apressadament, impacient per saber què m’esperava darrera de 

cada revolt, teixint filigranes acolorides, trenades, multicolors… 

 

Davant de qualsevol cruïlla no perdia massa temps donant-hi voltes i m’inclinava per la 

novetat, per l’aventura, pel camí no conegut. Un bon dia, però, vaig divisar allà lluny, mig 

amagat entre les roques, un personatge atractiu, enigmàtic; un home trist, calmat, un home 

ferit, cansat de lluitar, algú que necessitava repòs. Em va despertar molta tendresa i em vaig 

proposar sense pensar-m’ho dues vegades dedicar la meva vida a acostar-m’hi, a atansar-me a 

ell lentament, fer-me trobadissa, per poder-lo ajudar, per compartir aquella alegria que jo 

coneixia tant bé.  

 

El príncep blau m’intrigava. Em recordava els contes que la mare em llegia de petita, em 

transportava a territoris enyorats, a reptes engrescadors i veritats essencials, definitives. Em 

donaria pau i seguretat, plenitud absoluta.  

 

Per tant, sense ni pensar-hi un moment, vaig pensar que dedicaria la meva energia, els meus 

esforços a atansar-m’hi;  a qualsevol preu. 

 

Vaig emprendre un camí, una recerca plena d’obstacles i de perills, revolts cecs i sots amagats 

entre la bardissa. Amb voluntat i enginy me’n sortiria, n’estava ben convençuda. 

Van anar passant els anys i poc a poc els camins es van anar deslluint, desdibuixant… El que 

semblava ple i agradable des de lluny en arribar-hi s’anava descolorint lentament, però sense 

aturador. Per més que lluités, per més maniobres i pedaços, no podia aturar els estrips que 

anaven apareixent, aquí i allà, inexorablement.  
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Molts cops he intentat refer el camí, convençuda d’haver-me confós. He girat cua, he 

reorientat el rumb. He buscat el verd que semblava més verd, més brillant.  

 

He conegut força prínceps. Molts més que no pas hauria imaginat i volgut. Ara sé que el 

príncep blau, tant blau, trist, tant llunyà i distant, allà a la línia de l’horitzó, serà blau per 

sempre més… disposat a marxar així que m’hi acosti. El príncep blau és un miratge, una ombra, 

un desengany. Es desfà i s’esvaeix com ho fan els límits dels objectes en el dies de pluja. 

 

No haig d’anar gaire lluny per trobar el príncep blau. Potser és un personatge màgic, eteri, un 

recordatori de la necessitat de no deixar-se arrossegar per la força de les notres pors, per no 

deixar-se atropellar pels anhels i les promeses. El príncep blau ha estat sempre dins meu i 

m'acompanyarà sempre. Em visitarà de tant en tant i farà reviure en mi aquesta sensació de 

mancança, de voler alguna cosa més. M'embolcallarà amb la seva pena, amb el pes dels antics 

errors i les decepcions viscudes, i em recordarà la necessitat de retirar-me, de capbussar-me 

en l'autocomplaença i en l'autocompassió. 

 

A partir d’ara, quan allà lluny em sembli intuir la seva presència, quan enyori la seva abraçada 

càlida, les seves carícies nodridores, no arrencaré a córrer. No em deixaré arrossegar per 

l’impuls eixelebrat i esgotador. 

 

La seva visió no m'impulsarà a cap recerca que forci res ni ningú a canviar el color dels meus 

somnis, no buscaré enfora allò que ja puc trobar en mi mateixa i compartir amb els qui  són 

aprop meu, al meu costat.  

 

El príncep blau em recordarà i m'advertirà que haig de deixar sortir allò que ha estat des de 

ben petita dins meu, amagat, menystingut, i que pot emergir en qualsevol moment. Potser per 

a cada persona el príncep blau té una cara diferent, un color diferent. Per a mi, el príncep blau 

em recordarà que jo mateixa puc connectar a cada moment amb l'alegria de viure i la joia de 

ballar al compàs de qualsevol melodia, amb un somriure als llavis. Ara sé que hi ha prínceps 

blaus a qualsevol casa, a qualsevol cantonada. I que aquells que jo prefereixo són els que 

comparteixen amb mi unes notes i unes frases rítmiques, sinuoses.  

Aquells que em conviden a relaxar-me i deixar-me anar, deixar-me portar, deixar-me fer i estar 

junts durant l'estona que la música ens transporta.  
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La vida no és només blava, que també. Hi ha moments que sembla que els colors fugin i les 

cares es tenyeixen d’un gris cendrós, ensopit, monòton.  

 

Hi ha moments que són petits regals d’un color morat intens i tant suau i saborós com els 

nabius acabats de collir.  

 

I instants d’un rosat brillant i lleuger,  que et refresquen i et reconforten. Que evoquen la 

sensació de ficar-se al llit amb els llençols de cotó acabats de posar.  

 

Sovint el dia s'omple de groc, de taronja, com el rovell d'un ou, ple de riquesa i d'energia, 

d’opcions i possibilitats...  

 

Els colors neixen en cada respiració, en cada gota d’aigua, en cada bri de llum… i generen 

remolins irisats que s'empaiten i s'entortolliguen fins a fondre's en el blanc, que ho conté tot, 

que és la vida.  

 

Mireia Cebrian    

(Mare de la Berta i Martí Altimira de 2n i 3r d'ESO) 

 

 

 

 

 

 


