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Benvinguts a la revista del CUC. Aquesta n’és l’edició 57
Seguint el camí iniciat el curs passat, el CUC publica enguany l’edició dels premis dels Jocs
Florals de l’Escorial de l’any 2011. Ens fa goig que sigui així!
Més enllà del valor del premi pot rebre cada guanyador (en format llibre, en metal·lic…) pensem, també,
que és un premi important el reconeixement públic de l’obra creada. D’aquí neix el valor del CUC per
als premiats: veure impresa l’obra que cadascú ha estat capaç de crear. Per als guanyadors dels Jocs,
allò que han volgut expressar, anirà més enllà del seu propi pensament a través de la comunicació.
Com en el curs anterior, l’escola realitza dues edicions del CUC: l’edició en paper, destinada a tots
els premiats i l’edició digital, adreçada a tota la Comunitat Educativa a través de la difusió d’un
PDF que trobareu a la pàgina web de l’escola: www.escorialvic.cat
Volem, des d’aquesta editorial, agrair sincerament la participació als Jocs Florals. Uns Jocs que
tenen una llarga tradició a l’escola, encetada ara fa més de trenta anys i que van néixer per
estimular la creació de versos i textos en llengua catalana, com una forma d’ensenyar l’estima al
nostre país i a la nostra llengua. Els Jocs Florals de l’Escorial ens enllacen, de forma molt humil,
amb la tradició dels Jocs Literaris de la Renaixença i dels trobadors medievals. Val la pena de
mantenir-los, d’estimar-los i de promocionar-los com a escola catalana som.
Aquest any, volem destacar que els Jocs s’han obert a la participació dels mestres i professors i
als pares i mares de l’escola. Agraïm a tots ells, la seva col·laboració. Des de l’equip de Direcció
vam veure que era educatiu, per a tots, adonar-nos que, allò que volem estimular en els nostres
alumnes i en els nostres fills –la llengua com a expressió de comunicació dels sentiments- també ho hem de demostrar i practicar els adults. Sens dubte que, pares, mares, mestres i professors
ho heu sabut fer. Moltes gràcies!
Finalment, agrair als mestres de la Comissió dels Jocs Florals la seva dedicació a la lectura i
selecció de les obres triades. Enguany, el Jurat ha estat format per l’Anna Canellas, la Núria Canals, la Margarida Casanovas i la Raquel Vázquez. Com és ja una tradició, la coordinació ha anat
a càrrec de l’Àngels Verdaguer. En el Jurat dels premis als alumnes hi ha participats cinc nois i
noies de 4t de secundària: l’Àlex Entrena, la Júlia Blay, la Laia Comerma, la Berta Ferrer i l’Anna
M. Labrador. En el Jurat dels premis per a mestres i pares/mares, agraïm molt la col·laboració de
la Pilarín Bayés (àvia de l’escola) i de la Maite Solà, durant tants anys, mestra de l’Escorial.
A tots els alumnes, mestres i pares/mares, gràcies per la vostra participació.
Als premiats, moltes felicitats!
Vic, 27 d’abril de 2011
Diada de la Mare de Déu de Montserrat
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Cadaqués

L’estel

Quan arribo a Cadaqués
estic impacient per banyar-me,
cobrir-me d´aquella aigua
que t´omple de calma.

He vist un estel brillant
i lluent en el cel blau i
fosc.

Les seves cases blanques,
els seus carrers estrets,
o el paisatge tan bonic
que convida a passejar-t´hi.
Què més podem demanar
en un poble tan bonic ?
que no hi falti el menjar,
Com el marisc, les anxoves o un bon restaurant.
Un lloc perfecte per inspirar-te,
les onades, la plaça o les cales.
però el pitjor moment d´aquest poble,
és quan t´has de despedir.
Espero tornar aviat
perquè, sens dubte,
sempre acabo enyorat.

De color d´or ben presumit
sura, sura cap al seu llit
quan el sol s´amaga
s’alça amb energia
i crida a les seves germanes
per anar a jugar amb la lluna.
Quan la lluna està malalta
es diverteix mirant com dormen els d´allà a baix.
Què bé s´ho passa l’estel!
No s’avorreix ni un pèl.
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Pseudònim: Estrella
Curs: 4t PRIM B
Júlia Rovira

El somiatruites

La fada i el follet

Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem.Tenia
10 anys i molta imaginació. Un dia mirava una pel.
lícula del Gran Faraó amb el seu gos negre, juganer
i intel·ligent. En Guillem que estava malalt es va
endormiscar.

Hi havia una vegada un follet que vivia al bosc era
molt entremaliat. Un dia utilitzant els seus poders
màgics va provocar que el bosc i els seus animalets
canviessin de colors.

Quan es va despertar es trobava en un lloc ple de
pedres, sorra i jeroglífics ! On era?Era dins d´una
piràmide! De cop i volta se li va aparèixer una imatge
que es va presentar, era Ramsès! Va dir que per sortir
d´aquella piràmide havia de passar per un laberint.
Després de donar voltes i voltes, va sentir unes petjades, se li va llençar un monstre, era el seu gos.El va
tibar per la samarreta i el va portar cap a una porta.
Es va encendre un llum amb un dibuix i es va presentar. Era el Déu i li va dir que per sortir havia de trobar
la clau màgica. Van buscar i buscar, però l’única cosa
que van trobar va ser una pedra en forma d’escarabat.
A la porta hi havia un foradet amb aquella forma i van
provar d’encaixar-ho. Un cop encaixada, es va sentir
un soroll horrorós i es va obrir! Ja eren fora i en Guillem de tant cansament i calor es va desmaiar.
El seu gos el va llepar i en Guillem ja tornava a ser al
sofà de casa mirant la pel.lícula.

Els animalets i els arbres estaven tristos perquè no
els hi agradaven els seus colors nous que tenien. El
follet espantat pel que havia fet va demanar al savi
mussol que era de color rosa, com podia tornar els
colors del arbres i dels animalets.
El mussol li va dir que tenia que trobar a la fada que
vivia a les muntanyes sagrades. El follet li v demanar
on eren les muntanyes sagrades, el mussol li va dir
que estaven situades al darrere del bosc on hi havia
un llop ferotge. El follet espantat va demanar ajuda
als seus amics l’esquirol i el conill. Tots dos van dir
que sí que l’ajudarien. Van preparar les motxilles i van
començar l’aventura.
Tots tres van arribar al bosc del llop espantats per si
venia el llop. S’anaven amagant enmig de l’herba però
tenien un problema, que encara que s’amaguessin el
llop els podia veure perquè el color de l’esquirol era
blau cel i el del conill taronja. El llop els va veure i els
va perseguir fins que el follet va trobar un camí secret
i va despistar el llop. Van seguir el caminet i van veure
la fada. Van trobar la bosseta màgica i el bosc es va
moure i el terra, va quedar tot igual. La fada els hi va
dir que per no fer tot el camí el enviaria al seu bosc
amb la vareta màgica.
Tots els animalets del bosc van estar molt contents de ser tots iguals i el follet també va estar molt
content.
FI
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Curs: 4t PRIM B
Jordi Riba

La millor bruixa per un dia

El concurs de la cuina

A l’època de les bruixes, ja fa uns 2000 anys, hi havia
una bruixa que es deia Brulax. Aquella bruixa vivia a
Batbrux, tenia 19 anys i la seva universitat es deia
Bat. Aquell mateix dia la Brulax i la Ratis, la seva
millor amiga, se’n van anar al bosc dels Arbres Morts.
Allà van veure una cova i la Brulax li va dir a la Ratis:
-Ei Ratis, mira! Una cova, no l’havia vist mai!
-Sí? Doncs més val que ens quedem aquí fora i no hi
entrem.
-No, ràpid, entrem-hi!
La Brulax li va agafar el braç i totes dues es van
ficar dins de la cova. De cop, la cova es va tancar i la
Ratis es va posar a plorar:
-Aaaaaaaah! I ara què farem?
Contesta l’altre:
-Tranquil·la, només cal encendre una espelma- va
intentar tranquilitzar-la la Brulax.
-En tinc una a la bossa. Aaaah! M’ha caigut la bossa!
-Ja l’he trobat, ja la tinc, ara podrem encendre l’espelma.
-Van encendre l’espelma i van aconseguir obrir la
porta i quan van sortir la Ratis va donar les gràcies a
la Brulax i totes dues se’n van anar cap a casa.

Hi havia una vegada un noi que es deia Marcel que era alt ,
prim, tenia uns cabells marrons i uns ulls blaus com el mar.

Quan la Brulax va arribar a casa, va agafar el telèfon
i es va posar a trucar a tots els seus amics. A la seva
amiga Negra li va dir:
-Ei Negra, avui he salvat la motxilla de la Ratis d’un
monstre de dos caps!
La Negra es va quedar tan meravellada que va dir
que el dia següent farien un berenar per celebrar-ho.
Les Brulax va trucar a tots els seus amics i a tots els i
deia coses diferents:
-Bamp! He salvat la motxilla de la Ratis de 5 taurons
gegants.
L’endemà, la Negra li va dir a la Ratis:
-Què Ratis? Avui la Brulax te’n va salvar d’una de
bona eh?
-Sí sí- la Ratis no sabia gaire res.

En Marcel li encantava la cuina i sempre mirava concursos de cuina que feien per la televisió.
En Marcel un dia va anar a comprar el sopar . Quant
va tornar a casa va engegar la televisió i va sentir
anunciar que la setmana que ve feien un concurs de
cuina. Al vespre a la habitació s’ho va rumiar de presentar-se al concurs de cuina. Al matí ho va preguntar a la seva mare i li va dir que si.
L’endemà es va presentar a Barcelona on feien el
concurs de cuina i es va apuntar.
Aquets dies que faltaven per preparar la recepta de cuina
es va apuntar la recepta a un paper s’ho va anar preparant.
Va arribar el dia del concurs i el matí va agafar la recepta
i va agafar el cotxe i se’n va anar a Barcelona . Després
es va anar preparant per cuinar,va anar mirar a la maleta
per agafar la recepta però ni hi era!. Va anar buscant per
tot arreu però no la va trobar i un cuiner d’allà es va trobar un paper al terra i el va llegir i se’l va quedar, i va dir :
- amb aquesta recepta segur que guanyo ! .
Després van cridar als cuiners perquè ja podien cuinar.
En Marcel es va inventar una altra recepta- Quan van
acabar els van fer llegir la recepta.
Quant la va llegir , el que es va trobar la recepta, en Marcel
se’n va enrecordar que aquella era la seva recepta i va dir:
- aquesta és la meva recepta!
I el jurat va dir :
- si és la teva recepta , perquè no lafas?

A l’hora del berenar, tots els que estaven a la taula li
van dir a la Brulax que els expliqués lo del dia següent.

La va fer i quan va acabar el jurat la va tastar i va dir:
- és veritat aquesta és la teva recepta.
I el que se la va trobar el van desqualificar i en Marcel
va guanyar.

I com que la Brulax no volia dir mentides els va dir
la veritat. Però tots la van perdonar

Després va treballar en un restaurant molt famós i va
guanyar moltes estrelles.
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Lluna nova

L’olor de la rosa en el món animal

La Siurana és una nena de set anys que li agrada
molt la nit, cada nit va al bosc i puja en un gran roure
per poder mirar la Lluna.

Tot va començar en un dia de primavera quan ja començaven a despertar-se els esquirols, del llarg descans que havien fet durant tot l’hivern. Els esquirols
eren tota una gran colla. Com tots sabeu, a tots els
esquirols els encanten els pinyons i els aglans. Però
no ha tots els agraden, en aquesta colla hi havia un
esquirol que es deia Aglano. I voleu saber per què es
deia així?, doncs es deia així perquè no li agradaven
gens els aglans. L’Aglano era l’esquirol més xafarder,
de tots els esquirols més xafarders que mai s’han conegut. Ell només menjava pinyons de les pinyes que
trobava, fins que un dia decidí anar a descobrir món, i
es així com comença la verdadera història.
El dia en el qual va decidir marxar, tots els esquirols
de la colla es van posar tristos, sobretot els seus
pares, perquè ell era l’esquirol més estimat de tota la
colla. Llavors l’Aglano, per animar-los digué:
- Ei!, escolteu-me tots. No estigueu tristos, que
quan torni us explicaré tot el que hagi descobert, i
sense deixar-me cap ni un detall.
- Quan emprendràs l’aventura?- preguntà un dels
esquirols.
- Ara mateix!- digué content i trist alhora, marxant.

Quan va tornar de l’escola es va posar a fer els
deures que els va acabar amb un moment. Llavors
va jugar una estona amb el seu germà petit en Martí,
però no van poder acabar el joc perquè els van cridar
a sopar. Ven sopat la Siurana es va posar les sabates
i l’abric i va anar a veure la Lluna. Quan va arribar al
bosc i va pujar en el roure no la veia en lloc, es va estar molta estona buscant-la però no servia de res, no
hi era. Va estar molta estona pensant què podia fer,
quan de sobte va aparèixer un animal molt estrany:
era de color blanc, tenia unes ales brillants i una
banya llarga i elegant, era un unicorn !
La Siurana molt sorpresa va dir:
-Hola, com et dius?
-Em dic Fletxa, i tu?-va dir l’ unicorn .
-Jo sóc la Siurana! Em podries portar a la Lluna?preguntà la nena.
-I tant ! Feia temps que no feia servir les meves ales,
n’estaré encantada!
La Siurana va pujar a l’esquena de la Fletxa i van
començar el seu viatge cap a la lluna, mentrestant
anaven parlant:
-I , com és que vols anar a la Lluna?-va preguntar la
Fletxa.
-Perquè a mi m’agrada molt mirar-la i avui no hi era,
per això vull descobrir perquè no ha sortit - explicà la
Siurana .
-Mira!, ja som a l’espai. Però on es la Lluna?-va dir la
Fletxa.
-És a allà !-va dir contenta la Siurana en veure-la.
La Lluna no volia sortir, estava trista perquè quan
sortia no hi havia ningú, estava sola. Però la Siurana
la va convèncer explicant-li que ella cada nit la anava
a veure i es va posar molt trista quan no hi era. Llavors la Lluna es va adonar que no està mai sola , que
des de la Terra sempre hi ha algú que la mira i que
l’acompanya.
Des d’aquell dia sempre surt i pensa en la Siurana.

Durant tot el camí, Aglano es trobà amb dificultats i
entrebancs, que va poder superar. Al cap d’unes setmanes topà amb alguna cosa que el va punxar fort:
- Uix, que es això?!- digué enfilant-se a un arbre
que hi havia allà al costat des d’on ho veia tot, era
un prat de roses vermelles com la sang- Es una
rosa? Fa tant bona olor...
Llavors s’enfilà per la rosa intentant de no punxar-se,
la desplomà, baixà, agafà els pètals i se’n tornà cap a
casa.
Pel camí li va venir molta gana, i en sentir l’olor de la
rosa, li va venir més fam, i es menjà un pètal de rosa.
Llavors, descobrí que les roses, no tan sols feien bona
olor, sinó que també eren bones per menjar.
En una altre ocasió, quan es mirava els pètals de
rosa, s’adonà que estaven pansits. Després agafà
unes herbes que hi havien per allà, en feu un cistell i
hi posà els pètals de la rosa.
Quan ja veia casa seva, sentí que la colla cridava:
- Ve l’Aglano, veniu, veniu! A veure que ens explica de
la seva aventura.

Després va arribar a l’esplanada on vivia la seva colla
i tots se li tiraren a sobre dient:
Explica’ns la teva aventura!
Si veniu a sota d’aquest arbre us l’explicaré
tot, fil per randa- i fou així.
Mentre ell els explicava la seva aventura, la colla
bocabadats l’escoltaven. Quan l’Aglano els acabà
d’explicar la seva aventura, els proposà anar a viure
a la gran esplanada de roses, i no s’oblidà de dir-los
que allà al costat hi havia un enorme bosc d’alzines,
roures i pins.
Ells ho van acceptar i hi van anar el mateix dia.
Allà l’Aglano va descobrir que hi vivia una esquirola
preciosa que es deia Aglana.
Però això es una altra història que us l’explicaré un
altre dia.
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Les flors
Rosa vermella en forma de cor,
li regales a ella com a símbol d’amor.
Margarida blanca amb un botó groc,
per regalar-te-la a tu a mi em sembla poc.
Clavell blau en forma de serreta,
et planto al jardí en terra fineta.
Violeta morada d’olor encisadora,
quan el meu nas t’olora de tu s’enamora.
Aquestes són les flors que omplen de glòria,
la meva memòria.
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La maledicció del Sàhara
Hi havia una vegada, a Vic, dos amics que tenien un
somni: desitjaven donar la volta al món en globus.
Els dos amics es deien Joan i Pere, i havien nascut al
mateix any, al mateix mes i al mateix dia, havien anat
sempre junts al col·legi i per això eren tant amics.
Quan s’acostava l’aniversari dels dos amics, les seves
dones es van reunir per pensar quin regal els hi
podrien fer. Al cap d’una bona estona de rumiar-hi, la
dona d’en Joan va tenir una molt bona idea:
-A mi en Joan sempre m’ha dit que ell i en Pere tenien un somni.
-I quin és?, a mi també me n’ha parlat, però no me’n
recordo mai.
-Crec que és que volen donar la volta al món en
globus.
-Sí!, i crec que se un regal que els encantarà, mira:
els hi podem regalar un globus i un curset per aprendre a fer-lo anar.
-Bona idea!, però com que estan tant aficionats amb
tot això dels globus i veuen tants programes sobre
globus, tots dos ja en saben de sobres de fer-los
anar.
Així que quan va arribar l’aniversari dels dos amics,
les seves dones els van dur fins al jardí amb els ulls
tapats per una bena i, quan els hi van treure la bena
dels ulls es van endur una sorpresa que gairebé es
desmaien. Al cap de dos dies va començar l’expedició. Abans de marxar, es Pere i en Joan els hi van dir
a les seves dones que intentarien trucar-les setmanalment, i que si feia més de dues setmanes que no
les trucaven, volia dir que alguna cosa passava. Es
van enlairar i van començar l’expedició.
Les tres primeres setmanes anava bé, perquè en Pere
i en Joan havien trucat, però a partir de la tercera, les
dones van començar a patir perquè ja feia dues setmanes que no trucaven i, al cap d’esperar uns quants
dies van decidir d’anar a la policia. Com que l’expedició dels dos amics també la controlava la policia, van
calcular que el globus estaria sobrevolant el Sàhara
i com que des de l’estació meteorològica van dir que
aquests dies, al Sàhara hi faria molt mal temps, i van
deduir, que el globus s’havia espatllat, i que en Pere
i en Joan s’avien quedat atrapats al mig del Sàhara.
Les dues dones, en sentir-ho, es van posar a buscar vols barats cap a Àfrica que aterressin prop del
desert. Quan van trobar un vol que les va convèncer,

abans de marxar els hi van demanar a l’oficial de la
policia que avisessin a la policia d’Àfrica perquè les
ajudessin a buscar als seus marits. L’oficial li va dir
que ho faria tant bon punt arribés a la comissaria.
Així que quan les dues dones van arribar a l’Àfrica, els
agents africans ja les esperaven a l’aeroport. A continuació, els agents les van acompanyar cap a l’hotel.
Quan van haver acabat d’instal·lar-se, van començar a
fer el pla de recerca.
Quan el van tenir a punt, van començar a buscar. Com
que els dos amics s’havien quedat just al mig del
desert, la distribució va ser aquesta:
Dos tot-terrenys pel mig i dos més per cada banda.
Els dos primers dies va ser molt difícil de buscar, perquè com que el vent aixecava la sorra, hi havia molt
mala visibilitat.
En canvi, el tercer dia ban tenir una bona noticia: van
veure fum.
Al cap d’un dia de camí, van arribar al lloc d’on provenia i la sorpresa que es van endur va ser tant gran
com la que els seus marits es van endur en veure el
globus:
Havien trobat als seus marits!!!
Després de les abraçades i els petons, els dos homes
els hi van explicar que un ocell amb el bec molt punxegut, els hi havia esparracat el globus i que havien
anat perdent altura fins que s’havien estavellat contra
el terra.
Van tornar cap a l’aeroport per agafar un vol que anés
cap a Barcelona, i quan van ser a casa els dus amics
els hi van dir a les seves dones:
Encara que no haguem pogut complir el
nostre somni, ens ho hem passat molt bé i ha set una
experiència que na oblidarem mai de la vida.
I així ve ser com els dos amics van quasi van aconseguir complir el seu somni.

PRIMÀRIA
5è B
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Pseudònim: Lluna
Curs: 5è PRIM B
Clàudia Valls

L’ocellet amb vertigen
Hola a tots! Ara us explicaré la meva història:
Hi havia una vegad... Ai! Però si no m’he presentat! Jo
sóc un ocell, més en concret un còndor, i em dic Nit
perquè sóc negra com el carbó. Visc a “Los Andes”,
a Sud Amèrica i hi estic de meravella, però quan era
petita no hi estava tant de bé aquí, a Sud Amèrica i us
puc dir que ho recordo tot, absolutament tot...:
¡Cloc, cloc, cloc!
I...FORA!!!
Per primera vegada podia veure aquelles muntanyes
enfarinades! Vivia un aire fred i gèlid! Era meravellós
estar amb la mare escalfant-te i portant-te el menjar
al llit, o més ben dit, al niu! Era com un hotel de 5
estrelles!
Però la bona vida se m’estava acabant. I quan vaig fer
6 mesos...:
-Ja us podeu despertar que ja sou grans i us heu de
començar a espavilar!- va dir la mare despertant-nos
de bon matí.
Jo estava convençuda de que seria una vida fàcil
però anava molt equivocada, era una vida difícil, molt
difícil, i més per a mi, perquè tenia un problema que
més endavant us explicaré.
Primera lliçó: volar...

FI!!!
-Moveu les ales amunt i avall- em deia la mare als
meus germanets i a mi.
-Ja ho fem, mare, però no podem.-ens queixàvem.
-Ja ho sé que és difícil, però heu de ser constants.
I al cap de molt temps ho vam aconseguir, però ara
en tenia un altre de problema, i encara era més gros
que no saber volar...
-AAAAAAAAAAAAAAAAH!!!
Tinc por! Tinc... Què tinc? TINC VERTIGEN!!!
No em vull moure del niu...BUAAAAAAA!!!
-Què et passa?-deia la mare.
-Tinc por a les altures mare!-deia jo.
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-Què és això?
-Tinc por a volar!
-Què? No pot ser això!
Però al cap d’un any, ja ho havia superat tot gràcies al
què havia set de constant.
-I així acaba la historia. Va, i ara a dormir eh fillets
meus!!!
-Bona nit!
-Bona nit.
FI

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Tica
Curs: 5è PRIM B
Xènia Sellés

Un dofí amb molt d’amor
Aquesta és la història de com una nena presumida i
malcriada es torna plena d’amor.
Per començar aquesta història haig de presentar-vos
la protagonista. Es diu Marta i té el cabell llarg i negre
com la nit, que li arriba fins les espatlles, el somriure
és preciós amb uns llavis prims i vermells, el nas és
petit i bufó, i és alta i prima. Però el que destaca més
d’ella són els seus ulls negres, grossos i brillants que
la fan una nena alegre i espavilada. Però a l’hora de
la veritat és una nena malcarada, presumida i amb un
odi contra tothom.
El seu pare era un pescador, i cada dia s’emportava
la filla a pescar amb ell perquè a la nena li agradava
el mar. Un bon dia, mentre pescaven, van sentir una
remor. La nena tenia por, però el seu pare, que era
valent, va ficar les mans dins de l’aigua. L’animal,
era moll i tenia la pell nua, i li relliscava de les mans,
tot seguit, la nena, va ficar les mans dins l’aigua i va
aconseguir tocar aquell animal, que al cap d’uns segons, va treure el cap perquè la Marta li fes més carícies. La Marta, de seguida va veure que es tractava
d’un dofí i el va començar a tocar. El pare va intentar
agafar el dofí però la nena el va aturar de cop:
- Para, que no veus que li podries fer mal, pobret?
- Però, si a tu no t’importa!
El pare estranyat, va deixar estar l’animal i van tornar
cap a casa. La nena se’n va anar a dormir i l’endemà

ben d’hora ja estava desperta i preparada per marxar:
- Va anem, corre que els altres pescadors ens passaran al davant!
El pobre home no va tenir temps ni de preparar-se,
però van marxar tan d’hora com van poder.
Quan van ser a alta mar, la nena es va a posar a xiular
i a cridar:
- Dofinet, dofinet, vine aquí que et vull tocar!
- Però què crides?- es preguntava el seu pare.
- Espero el meu amic el dofinet.
Al cap d’uns segons va arribar el dofí i la Marta el va
començar a acariciar.
I així cada dia fins que un dia no el va trobar, la Marta
va fer que el seu pare anés mar endins, però tampoc
el va trobar. Es van passar tot el dia buscant-lo, i ni
rastre. La nena decebuda, va decidir esperar l’endemà, que potser estava cansat, o trist, o mort... mort!!!
La Marta es va espantar quan li va venir aquest
pensament i no va poder dormir en tota la nit. Així que
l’endemà va tornar a anar mar endintre, i no el va trobar, van passar dies sense trobar-lo, i la nena no era
la mateixa que abans, no era ni una nena malcarada
ni una nena maca, senzillament no parlava. Un dia, la
mare va decidir anar a la platja i, com totes les mares,
no va deixar a la Marta que es quedés sola a casa,
així que se la va emportar. La Marta no es va banyar
fins que va sentir com un xiulet, que el notava familiar
i va decidir ficar-se a l’aigua, va nedar fins al fons i
va veure una cova preciosa, plens de coralls i esponges, com en una pel·lícula. La nena, meravellada, va
decidir entrar-hi, i va descobrir que hi havia com una
petita escletxa , a la part superior, a on hi havia aire.
La nena, hi va pujar de dret, i al cap d’una estona va
veure una aleta que se li acostava. La Marta, pensantse que era un tauró es va posar a nedar amb totes
les seves forces, però va sentir aquell xiulet que li
resultava tan familiar. Tot seguit, l’animal es va fregar
amb els seus peus amb tanta dolçor, que es va aturar, després, un caparró molt bufó va sortir de l’aigua
i se li va tirar al damunt. Era ell!!! El seu estimat dofí,
estava prim i els seus ulls ja no tenien aquella brillantor. La Marta el va ajudar a sortir d’allà i el dofí es va
escapar i va anar a buscar menjar de dret. La nena es
va posar molt contenta i cada dia buscava el dofí, que
l’acariciava, hi jugava i s’hi banyava.
FI

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: As
Curs: 6è PRIM A
Mariona Espona

El quadre
En primer lloc: Em dic Mulzzaro Turlion, visc a Itàlia
i sóc pintor. Voleu saber el que em va passar un dia!
Doncs mireu:
Estava pintant el meu quadre feliç. Al acabar vaig
anar a descansar. L’endemà, al despertar, volia veure
la meva obra d’art. Vaig anar corrents a l’escriptori i el
quadre era allà però no podia entendre res, la sirena
que hi apareixia dibuixada havia desaparegut.
-És una desgràcia!- vaig cridar.
Vaig sortir corrents al carrer amb pijama i tot. Tothom
em mirava i reia. Al cap d’uns dies de buscar-la, no
podia més. A casa sortia de tant en tant al balcó per
veure si era per algun racó d’Itàlia, però res. Plantava
cartells que deien: “-S’ha perdut una sirena de quadre
amb la cua de color d’or, el cabell llarg i roig, cara petita, llavis vermells, nas minúscul i ulls verds.” La gent
em prenien per boig, però no m’importava. I sabeu
que vaig veure en un dels meus moments al balcó?: A
ella endinsant-se a la mar blava.
En fi vaig pensar: és millor que la deixi viure al seu
hàbitat natural, la mar.

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Kira
Curs: 6è PRIM A
Elagi Josep

El mono fugitiu
Hi havia una vegada en Natsu, un mono que vivia
lligat a un estoig.
Un dia va decidir que ja estava fart de viure lligat,
que es volia escapar. A les cinc, quan tots els nens
havien marxat de l’escola, va intentar forçar l’anella
de l’estoig amb els braços. Al principi no se’n sortia,
però a base d’intentar-ho va aconseguir separar prou
l’anella com per escapar-se. Quan va sortir del col·legi
es va trobar un món esplèndid, diferent de tot el que
ell coneixia. Així que va començar a voltar. Va arribar a
un mercat que estava ple de gom a gom. Es va colar
entre la gent i va veure una parada de gelats. I quina
bona pinta que feien! Aleshores s’hi va acostar i en
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va agafar un de maduixa. Quan el botiguer va veure
que desapareixia el seu gelat va començar a cridar:
Atrapeu-lo! Atrapeu al lladre! Quin enrenou que es va
muntar! Entre curiosos i gent que buscava al lladre, la
petita parada va quedar totalment envoltada de gent.
Aquell moment va ser el que en Natsu va aprofitar
per marxar.
Llavors es va adonar que al món la gent cridava, tenia
pressa i es barallava. Va pensar que estava millor a
l’estoig, on ningú no el destorbava amb crits ni baralles. Hi va tornar, aquest cop per sempre.

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Cuci
Curs: 6è PRIM A
Edna Buixaderas

No
No t’esperaré
Ni tampoc et buscaré .
Només em feria falta,
la lluna que em consoles.
He de ser més forta,
I no perdre’t mai més.
Perquè sense tu ,
La meva vida no es res.
Ja ets aquí ,
Però no m’has fet feliç
només m’has tornat,
la tristesa cap endins.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Lluna
Curs: 6è PRIM B
Anna Reig

La Gemma i la natura
La Gemma era una noia molt tancada, no apreciava
res, per això no tenia amics i es passava tot el dia
embrutant la natura, però això no havia estat sempre
així. Abans que la seva mare morís ella era una nena
molt maca i bona persona. El seu pare estava molt
trist perquè no sabia com fer feliç a la seva filla... però
la sort va estar de part seva i un matí d’estiu li va dir a
la Gemma:
- No pots continuar embrutant el parc d’aquesta
manera! –li deia mentre ella tirava un paper de plata
a terra- I per aquest motiu estaràs tot l’estiu en un
campament d’escoltes, a veure si aprens alguna cosa
de profit.
Va ser així que uns dies més tard la Gemma ja estava
all campament. Tots els nens recollien papers de terra i s’ho passaven bé mirant els arbres amb les seves
fulles gronxades per la brisa suau que passava per
allí i en canvi ella estava en un racó fred i humit sola i
trista sense algú amb qui poder compartir les vacances. “Si la mare estigués amb mi...” pensava.
Aquella mateixa nit no va poder dormir, a la tenda feia
un fred gèlid i ella volia tornar a casa seva. Va sentir
que tenia ganes de plorar, sempre li passava, però de
sobte va sentir una veu:
- Gemma vine tinc molta set i molt fred. Atxim! Diria
que estic constipat.
Ella tota espantada i encara amb els ulls plorosos va
preguntar:
- Qui parla?
- Sóc l’arbre del bosc vine si us plau.
La noia estava confusa i es pensava que estava somiant però a dins seu sabia que havia d’ ajudar aquell
arbre. Així que va sortir del sac, va obrir la cremallera
de la tenda i va córrer disparada fins el bosc d’on
venia la veu:
- Hola arbre, ets aquí?
- Per favor em podries agafar una mica d’aigua
d’aquest rierol?
- Sí – va fer la Gemma mentre corria cap al riu.
- Gràcies. Atxim! Queda’t aquí amb mi tinc molt fred i
tu segur que em donaràs molta escalfor.
I va estar tota la nit al seu costat i van parlar de que
hi havia molta gent que embrutava el bosc i que si
continuaven així destruirien tots els éssers vegetals
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del planeta. Aleshores ella ho va entendre tot i va
pensar que hi havia de fer alguna cosa.

Quan es van acabar les vacances la Gemma ja no va
tirar mai més una ampolla de plàstic a terra i cada
dia posava el seu granet de sorra perquè els boscos
seguissin com estaven o encara millor. I el seu pare
era molt feliç perquè li feia recordar a la mare.
I la cosa més màgica és que la Gemma ja no plora a
les nits i si no pot dormir mira al cel i pot sentir que la
seva mare li parla des de les estrelles i ja no la sent
tan lluny, després ella somriu i dorm plàcidament.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Maduixes
amb nata
Curs: 6è PRIM B
Wassima Bouchicha

La Sandra i el futur
Per fi s’havia fet realitat el somni de la Sandra:
passaria totes les vacances al Carib! Ella estava molt
contenta i il·lusionada, i encara molt més perquè en
“Xiulet” (el seu gos) podia venir amb ella. La Sandra
i els seus pares estaven acabant de preparar les
coses, perquè aquella mateixa tarda haurien de ser
a l’aeroport. A la tarda, van agafar un taxi, i al cap de
una hora ja havien arribat a l’aeroport, es van haver
d’esperar un quart d’hora per poder pujar a l’avió, i
així va ser. Al cap d’uns vint minuts ja estaven a l’avió
volant entre els núvols. A l’avió, molt còmoda es va
adormir, amb en “Xiulet” a la seva falda i...
Quan va obrir els ulls estava en una illa deserta. Va
mirar al seu voltant i va veure que al seu costat hi
havia en “Xiulet”, els dos es pensaven que havien
arribat al Carib, però... on t’estaven els pares, i les
persones? Espantada es va posar a plorar, de sobte,
va veure que s’acostaven dues ombres, una de elles
era bastant alta, i l’altra era.... un gos! Es va mirar en
“Xiulet” i com si li hagués llegit la ment, van començar
a córrer els dos. Però, de cop, la Sandra es va parar,
s’acostaven cap a ella una nena i un gos idèntics a
ella i a en “Xiulet”, com era possible? Es va quedar
parada, no s’havia què fer. De sobte aquella nena es
va parar al davant de la Sandra i li va dir amb una veu
misteriosa...
-Hola Sandra, saps qui sóc?
La Sandra es va quedar en blanc i va dir:
-Tu ets jo... i jo... sóc... tu! I en “Xiulet és... i el teu gos
és....!
La Sandra del futur li va explicar tot: per què la Sandra estava allà, qui era ella, què volia... Quan la Sandra

ho va saber-ho tot va dir:
-Això vol dir, que ens voleu portar a mi i a en “Xiulet” al futur, per què ens voleu ensenyar la vida que
tindran els humans d’aquí uns quants anys?
-Exactament –va dir la Sandra del futur.
Després ella li va dir a la Sandra, que tanqués els ulls,
i que no els obrís fins al cap de cinc segons. Quan
els va obrir, estava en una ciutat deserta, no hi havia
ningú, ni una mosca i la Sandra del futur li va explicar
que en aquell últim any s’havia espatllat completament la capa d’Ozó i que molta gent havia mort. La
Sandra li van venir unes ganes de plorar immenses
en veure aquell paisatge tan desolador i desastrós,
es va tornar pàl·lida, molt pàl·lida. Tan pàl·lida que va
tancar els ulls fort, ben fort, tan fort que quan els va
obrir estava a l’avió a punt d’aterrar al Carib i va dir:
-Sort que només havia estat un somni!
Ràpidament es va eixugar les llàgrimes i va fer un
sospir, sort que els pares i en “Xiulet” encara estaven
dormint. De sobte va notar que tenia alguna cosa a la
mà, es va mirar la seva mà i va veure que tenia un sobre, era una carta de la Sandra del futur, què hi devia
haver escrit?, ho havia somiat tot, ho era real?

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Love
Curs: 6è PRIM B
Zineb Abdou

Adéu any 2010
He jugat amb tu,
he plorat amb tu,
he rigut amb tu
i m’he enfadat amb tu.
Adéu any 2010 ,
que arribes a pujar al cel.
Adéu any 2010,
com el meu cor de ferm.
T’he ajudat
en el mals moments.
T’he regalat
els meus sentiments.
Convidarem a casa ,
l’Any Nou,
com una rosa
contenta que es desclou.

ESO
1r C
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Pseudònim: Nimfa
Curs: 1r. d’ESO C
Cristina Aragonès

La fi del neguit
No puc. No puc dormir. Les nits són un suplici. No puc
fer això al meu poble. Des que em van oferir col·laborar
amb els nazis com a guarda jueu en els camps de concentració no puc dormir. Contínuament m’assalten els
dubtes. Porto massa temps fent-ho. No puc trair el meu
poble. Tanco en camps de concentració la meva família,
mato els meus amics...I tot això per salvar la meva vida.
Col·laboro amb l’enemic, em poso a favor dels nazis, els
cavallers de la mort sense cor que arrenquen la vida als
infants, joves i avis. Jo sóc com un d’ells. Sóc un cavaller
de la mort, sense cor, sense pietat... però a canvi salvo
la meva vida. Però què és millor? Morir amb dignitat o
viure amb vergonya? Morir amb els amics o viure amb
els enemics? Morir o embrutar-me les mans de sang, la
sang de la meva gent, la sang dels meus germans. Viure
agenollat o morir dret, amb el cap alçat, orgullós de ser
jo, orgullós de ser jueu. Però hi ha dignitat en la mort? I
hi ha vergonya en voler viure?Què em suggereix el cap?
Què em diu el cor? El cap em dona voltes volent trobar
una resposta, buscant solucions. El cor em batega fort,
explicant-me el que he de fer. Però no els entenc.
Per curar-me d’aquest neguit, una nit negra i freda,
m’uneixo amb el meu poble, amb els meus germans
jueus que caminen tristament cap a la cambra de gas.
Es tanca la porta de la cambra. Tot es torna fosc. Però
no tinc por. Sento gent que plora, els vull dir que no
passa res, que no s’espantin, que no tinguin por, que
en lloc de plorar han de descansar, que no han de
patir per res. M’esforço però no em surt la veu. Se’m
tanquen els ulls. Ja no tinc fred.
I així, per primer cop en molt de temps, dormo dolçament, sense dubtes, sense neguits, sense témer les
nits, les nits que no em deixaven dormir. A vegades
la mort és dolça...
Perquè volia curar-me del neguit, perquè volia morir
amb dignitat , perquè volia morir amb el cap ben
alçat. Perquè és millor morir amb el cap alçat que
viure agenollat. Perquè és millor estar orgullós de ser
el que ets. El cap ja no em dóna voltes. L’he sabut
escoltar. El cor ja no em batega nerviosament. L’he
sabut entendre. Ara ja sé que he fet el que havia de
fer, i per això ara el meu poble ja em sabrà perdonar.
Les nits eren un suplici, dolça nit és la mort.

ESO
1r B

Pseudònim: Un gra més
a la platja
Curs: 1r. d’ESO B
David Fernàndez

El misteri d’una tribu
Em sentia perdut, ensorrat, destrossat. No sabia on era.
Un paisatge m’envoltava, estava a la famosa muntanya del Machu Pichu. Jo ja tenia uns anys per pujar a
aquella muntanya, estava esgotat.
Us explicaré; jo era un ajudant d’un famós científic de
renom, en William Wilson. Em va acollir quan era petit.
Estava a l’orfenat. Jo no tenia pares. Em va enviar a
Perú perquè volia obtenir una planta que només es
trobava allà, ell em va dir que es deia “ el poder de
Gea”. En aquells moments allò no em va sonar a una
planta, em va sonar a mitologia grega. Jo en el meu
temps vaig ser un antropòleg, i casualment havia
estudiat la llengua dels Maies, pel que no em seria
difícil llegir inscripcions o, fins i tot, parlar amb la tribu
dels Maies que habitaven allà. Suposo que per això el
doctor Wilson m’hi va enviar. Però jo estava allà, sense
saber què fer. Per on començar? Havia de trobar la
maleïda planta. Haver pujat la muntanya va ser un
increïble esforç, per això vaig decidir descansar una
mica. Vaig fer la tenda, i em vaig desplomar al matalàs
inflable, començant a sentir l’emoció que em proporcionava fer d’explorador. Sempre he estat d’un son
profund així que...
Em vaig despertar, vaig mirar al meu entorn. Estava
en una tenda, no la meva. Era plena d’objectes estrafolaris. Vaig sortir. Estava espantat. Vaig veure molta
gent, de pell negre, m’observaven, esperaven la meva
sortida. Em van parlar. Pel seu llenguatge, vaig saber
que eren Maies.
No parlaven com jo vaig estudiar, però tot i així els
entenia bastant. Vaig respirar profundament quan vaig
saber que no em volien fer mal. Van voler saber la
meva història, i després d’haver-los-hi explicada, vaig
preguntar per la planta. Tot allò m’havia costat molt,
estava ple d’ansietat. Finalment, el que semblava ser
el cap de la tribu em va dir que jo era el salvador, i
que sabien que jo arribaria. Em vaig quedar palplantat
mirant-lo, desconcertat, i acte seguit, em va explicar la
història de la planta:
-Es diu que fa molt i molt de temps, es deia que al cim
de la muntanya hi havia un autèntic trofeu per a un cor
que ho mereixés. Molts dels nostres van emprendre el
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viatge a la recerca d’aliments i riqueses. Ningú tornava.
Un dia, un nen, que s’havia barallat amb el seu pare, va
escapar-se al cim. El remordiment, el penediment, la
por que li passés res, va fer que el pare l’anés a buscar.
Ningú sap què va passar allà dalt. El dia següent, a
la tomba que va fer la noia que vivia amb ells, mare,
esposa, plena de tristesa i amb les llàgrimes relliscantli entre les galtes, va passar una cosa extraordinària.
Hi va créixer una planta. La noia, va desaparèixer. I no
se’n va saber res més.- va acabar dient el líder.
Aquella planta era la que jo buscava, ho vaig saber. Per
instint. Se’m va acudir una cosa absurda, tot i així només era una hipòtesi sense sentit. M’he passat la vida
treballant i entenent la lògica i no m’entrava al cap com
jo havia pogut arribar a aquella conclusió. Bé, sí que ho
sabia. Els Maies, han predit eclipsis i altres coses. Així
que potser... aquella planta els ensenyava el passat i el
futur.

Ells, en veure la meva cara, van saber que ho havia
entès. Em van dir que no podia arrencar la planta, ni
tan sols treure-li un tros de la fulla més petita. Si ho
feia, deien que seria “el final”. Però la meva missió...
era arrencar-la. Encara que sí ells poguessin preveure
el futur, haurien de saber què faria jo, no? Vaig decidir arrencar la planta, el doctor Wilson era molt més
important que tota aquella gent. Ho vaig fer. Em sentia
egoista. Vaig caure a terra. Els peus em tremolaven.
Em vaig emportar la planta i vaig marxar tant ràpid com
vaig poder.
No es sentia res. No veia res. Tot era negre. A poc a
poc, vaig anar obrint els ulls. Estava a un lloc familiar, el
laboratori. El doctor Wilson se’m va apropar amb cautela. Em va dir que m’havia d’explicar una cosa.
-Segurament els Maies t’han explicat la història del
pare i el fill. Doncs, veuràs... Jo sóc el teu pare, i els dos
som Maies. Som els de la història. Volia que agafessis
la planta perquè estava perjudicant els Maies. És una
droga molt potent que estimula la intel·ligència de qui
en sent la seva olor. Qui l’ensuma més de tres vegades, es mor. La teva mare... ja no és amb nosaltres. Els
Maies feien servir aquesta planta per preveure el dia
en què la Terra ja no existiria, per fer aquesta predicció
miraven al cel... i trobaven la resposta. Però ells tornaven a ensumar la planta fins que es morien, víctimes
del vici. L’única forma de que tothom sabés el dia dels
eclipsis era escrivint-ho mentre l’efecte de la planta
durava. Però ells confonien el “dia final” amb un eclipsi.
Per això es pensaven que al 13 de novembre de 2012
s’acabaria el món. Nosaltres dos vam ser els únics que
en ensumar la planta, vam entendre la realitat, que la
planta era una droga i que l’únic que podia acabar amb
el món som... els humans. Els Maies et deien que si ar-

rencaves la planta seria el final perquè, volien protegir
la seva addicció. Vam sortir de Perú, per evitar la nostra
pròpia mort, segurament, hauríem ensumat la planta
fins a morir-nos. Mai he estat capaç d’explicar-te la
veritat... fins ara.
-I com hi he arribat aquí?
-Tenia remordiments així que et vaig anar a buscar per
por que t’hagués passat res. Estaves desmaiat, per
l’efecte de la planta. Vaig ser molt oportú.
- Però, jo no recordo res de la meva infància...
- A vegades, hi ha coses que no volem recordar, que no
volem saber, que ens neguem a acceptar-les... Suposo
que de petit encara no tenies una ment prou desenvolupada per poder resistir la realitat. He estat un covard,
només per temor a que no pogués resistir la temptació
de les drogues, t’hi he enviat a tu...
La meva història, simplement és una història. Que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions.
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Pseudònim: Betty
Curs: 1r d’ESO B
Elisabet Martí

Cròniques en una presó
Tanco els ulls, dolor. M’endinso en el cor, desesperació. Una mirada en la foscor se’m clava al pit sense
perdó. Només sóc una ànima en pena, ara. Simplement un sospir. “Per què viure?” em pregunto. Alço
el cap, uns ulls blaus m’observen des de la claror, i
em diuen “vine amb mi”. Però jo sóc incapaç, estic
bloquejada davant les tenebres que m’envolten. Em
passo nit i dia arrossegant-me pels passadissos, veig
gent que em mira amb ulls plorosos i compassius.
Parets humides separen esperits fugitius que romanen en les cambres temudes. L’únic present aquí
és la mort, ella ens ajuda a tirar endavant. Tothom
segueix desesperadament el camí de la vida perquè
no es quedi atrapat dins el laberint de la mort. En
canvi, la vida fuig dels nostres cossos. S’esfuma i ens
evita. No puc seguir vivint, però sóc covarda per morir.
Espero el meu últim sospir mentre visc amb una
única temptació: la mort. No ens deixen morir voluntàriament, sense dolor. Prefereixen que patim, que ens
consumim per dintre, que ens recargolem... Això és el
nostre càstig.
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Torno a alçar el cap i segueixo veient aquests ulls. Cada
vegada els noto menys. Tot i la debilitat, em segueixen
dient “vine amb mi”. Però torno a estar bloquejada. Una
llàgrima em rellisca per la galta. En aquest moment
només noto dolor i l’únic que puc fer és tancar els ulls.
Però no puc morir, per a això necessitaria llibertat i en
aquests moments és totalment inexistent. Només es
poden sentir plors, gemecs i crits de dolor i desesperació: l’aire que es respira és verí. T’envaeix les venes
i no et deixa viure. No hi ha paraules per descriure els
meus sentiments, sols veig foscor en la meva vida, ja no
tinc cor. La ràbia, l’angoixa i el pànic s’han apoderat d’ell
sense pietat. Els ulls ja no em brillen, ara són negres i
tenebrosos, esclaus de les llàgrimes que no paren de
rajar. El meu cos ja no es pot aixecar, es manté immòbil,
ajagut en un dels infernals racons. Ja no penso per mi
mateixa, com un ninot em deixo manipular per la gent
que em vigila. No sóc jo mateixa, ja no puc viure, més
ben dit ja estic morta. El meu cos és l’únic que es manté en aquest lloc. El meu esperit no és que hagi fugit,
sinó que m’ha anat desapareixent al llarg del temps, al
llarg del patiment, fins que no m’ha quedat esperança.
No es pot viure sense esperit, sense una cosa que et
guiï durant la vida, sense una cosa que et mantingui la
poca esperança que et queda, sense l’única cosa per la
que vius i l’única cosa que t’ha mantingut viva durant tot
aquest temps de dolor i... simplement dolor i foscor. Ara
sóc un cos, simplement un cos. Carn i ossos manipulats per plors, pànic i dolor. No em puc mirar, em faig
vergonya. Quan em miro al mirall no hi veig res, només
un titella masegat. Després veig una figura humana
mirant-me fixament, i recordo qui sóc i on estic. Qui
sóc no ho puc recordar, ja que sols sóc pols, un oblit,
però llavors em pregunto on sóc, en una gàbia, tancada,
ajaguda... Per una última vegada em pregunto “Per què
viure?”. Si no m’escurcés la vida, igualment no estaria
viva, així que només em puc preguntar “Per què deixar
el meu cos estirat durant mesos i mesos, juntament
amb les llàgrimes imparables i les profundes respiracions?”. Necessito resposta. O ja és un fet?...
Fa poc era un cos sense esperit. Ara sóc un esperit
sense cos. Abans la meva ànima era manipulada, ara
sóc únicament jo qui la manipula. No he deixat ni una
sola marca a la terra, en canvi, ella m’ha deixat una
petjada molt profunda a l’esperit.
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Pseudònim: Violeta
Curs: 1r ESO A
Mireia Hernández

La traició
Un cristall afilat
regalima pel meu rostre glaçat
se’m clava al cor
i el meu batec mor.
El meu millor amic m’havia traït
la nostra amistat s’havia esvaït
no sabia si odi o tristesa era el que sentia
però aquell bell amor, ja no tornaria.
Un altre vidre transparent
es desfà en els meus ulls lentament
i és que, encara que les meves llàgrimes semblin
trossos d’or
són com autèntics punyals que es claven al meu cor
Jo em pensava que seríem amics eternament
ara això, no ho creuria ni un moment
m’havia endinsat en el camí equivocat
però ara, tot quedava boirós en els records del passat
Tot i la ràbia que guardava dins el meu cor
plorava en silenci per la pèrdua d’un gran tresor
ara em trobava sola caminant en un desert
i és que sense l’amistat com a guia, qualsevol es perd.
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Pseudònim: Somni
Curs: 2n d’ESO B
Núria Comerma

Un somni
Em dic Sarai i tinc 14 anys. Sempre he tingut un gran
somni: arribar a ser cantant. Els meus pares sabien la
meva afició pel cant, i els feia molta pena pensar que
no tenien els suficients recursos perquè jo pogués complir el meu somni, ja que pensaven, i encara
pensen, que tinc un gran talent per la música, però
nosaltres vivíem a Nigèria, un país africà on hi ha
gent molt rica, però també gent molt pobra, i nosaltres érem dels segons.
Així doncs, com ja us he dit, als meus pares els feia
molta pena que no pogués convertir-me en cantant, i
un bon dia, quan vaig tornar a casa després d’estarme una bona estona jugant amb els meus amics, em
van informar que havien pres la decisió d’arriscarnos a marxar amb un grup de gent en un vaixell que
havien estat construint aquells últims dies uns quants
homes de Nigèria. El van construir amb tot el que
havien pogut arreplegar, en destí cap a un lloc millor,
per trobar una vida més feliç i perquè jo tingués més
oportunitats de complir el meu somni, però els havia
de dir si jo ho volia o no, perquè per a ells la meva
opinió era important.
Els meus pares són els millors pares del món, sempre
s’han preocupat molt per mi. Sempre han fet el possible i l’impossible perquè jo tingués una bona vida, i
totes les decisions que han pres al llarg de la meva
vida han estat pensant en mi, i sé del cert que si van
prendre la decisió d’arriscar-nos a embarcar en un
vaixell de mala mort, que només de veure’l el primer
que et venia al cap que s’hi assemblava més era un
cubell d’escombraries i que quan navegava semblava
que s’hagués de partir per la meitat en qualsevol moment. Si van prendre la decisió d’arriscar-nos a pujar
en aquest vaixell per anar a cercar una vida millor, va
ser per mi, perquè m’estimaven amb bogeria, igual
que jo a ells.
Quan m’ho van dir no sabia què fer. Per una banda em
venien ganes de posar-me a saltar d’alegria, ja que
estava segura que el lloc on aniríem a parar seria millor que aquest, i per tant tindríem una vida millor, però
per altra banda estava trista, ja que hauria de deixar
tots els meus amics del poble per sempre més, i a
més era molt arriscat marxar en un vaixell com aquell,

i jo no volia perdre per sempre els meus pares. No
volia deixar de veure el somriure que em feia la meva
mare cada dia quan em venia a despertar al matí, o el
meu pare, que sempre em feia riure i jugar, fent-me
pessigolles o jugant a lluita lliure al menjador de casa
mentre la meva mare s’enfadava perquè fèiem molt
soroll. És cert que vivíem en un pis vell que amb prou
feines s’aguantava dret, i que no podíem menjar gaire,
però també és cert que allà hi tenia molts amics, que
amb ells m’ho passava molt bé i que havíem crescut
junts, i no estava segura de si volia o no deixar tot allò.
Així que vaig dir als meus pares que me n’anava a fer
un volt per aclarir les idees i que quan tornés els diria
què en pensava. Vaig passejar pel barri una bona estona cavil·lant sobre si volia realment o no marxar del
meu país, de la meva ciutat, del lloc on sempre havia
viscut i d’on mai no havia sortit, i la veritat és que em
van passar un munt de coses pel cap.
Al cap d’una estona vaig tornar a casa i els vaig comunicar que havia decidit que era millor que marxéssim de Nigèria, ja que seria millor per a tots. Passats
dos dies, ja estàvem davant del vaixell. Era al vespre,
i veient tota aquella gent de cara trista, em van venir
unes ganes terribles de plorar. Em vaig posar a plorar
desconsolada pensant en els meus amics. Pensava
que no els tornaria a veure mai més, que no tornaria
a veure casa meva, la meva ciutat, el meu país. Vam
pujar al vaixell i aquest va arrencar. Tothom anava fent
adéu amb la mà, amb la cara trista, a la gent que els
havia anat a acomiadar i que cada vegada s’anaven
fent més i més petits.
El viatge va durar una nit sencera, i no hi va haver ni
un minut que no passés por, ja que tal i com es movia
aquell vaixell, em pensava que s’enfonsaria, i llavors
començava a pensar coses desagradables, però els
meus pares, quan veien que estava preocupada i espantada, m’abraçaven ben fort i em passava una mica.
Tampoc no vaig poder menjar res i vaig passar molt
de fred, però al final, vam arribar a Andalusia, on a
alguns els va atrapar la policia i molts, com nosaltres,
vam poder escapar, ja que els meus pares i jo ens
vam agafar molt fort de les mans i no ens vam deixar
anar fins que ja no hi havia perill. No explicaré més
detalls d’aquest moment, ja que va ser horrible que
ens perseguís la policia. Vam viure un temps a Andalusia, on els meus pares van tenir molta sort i van
trobar feina, i vam poder llogar un pis que, encara que
era bastant vell i petit, comparat amb el pis on vivíem
abans, per a nosaltres era una meravella, i estàvem
molt contents. Jo anava a una escola pública d’allà,
on no vaig fer gaires amics, ja que no volien ser amics
meus només perquè jo era “negra” i a més a més no
els entenia, ja que no sabia el seu idioma. Vam estar
uns mesos estalviant tants diners com podíem, fins
que vam poder agafar un avió cap als Estats Units
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per anar a viure a Nova York. Allà ens vam integrar
molt bé, ja que s’hi parla anglès, i era l’idioma que
parlàvem nosaltres. Vam llogar un pis una mica millor
que el d’Andalusia i, al cap d’uns dies, els meus pares
van trobar una feina també una mica millor que la
d’Andalusia, tot gràcies als diners estalviats. Jo vaig
començar a anar a una escola pública on l’única
amiga que vaig fer va ser una noia anomenada Kyra,
que era de Nigèria com jo i que feia un mes que havia
arribat a Nova York. Ningú no volia ser amic nostre
i sempre ens discriminaven i ens insultaven. Va ser
molt dur per a totes dues, però almenys ens teníem
l’una a l’altra. Ens vam fer molt amigues. Els nostres
pares també es van fer amics, i quedàvem sovint. El
que més ens unia era que les dues teníem el somni
d’arribar a ser cantants, i sempre que quedàvem ens
posàvem a cantar i a compondre cançons. Al cap de
poc, vam trobar feina en un bar musical i cantàvem
allà els vespres per entretenir els clients i guanyarnos un petit sou. Un dia, quan vam acabar de cantar, se’ns va acostar un home alt i atractiu, que era
negre com nosaltres i ens va dir que es deia Mike i
que era l’amo d’una discogràfica. Ens va dir que ens
havia estat escoltant i que li agradaria parlar amb els
nostres pares per parlar del nostre futur, ja que creia
que podíem arribar a ser grans cantants. Li vam donar
cadascuna el telèfon de casa nostra i ens va dir que
ja ens trucaria. Quan vaig arribar a casa els hi vaig
explicar als meus pares i es van posar molt i molt
contents. Crec que mai els havia vist tant feliços, ja
que portaven molts anys esperant aquesta oportunitat
per a mi. Al cap de dos dies, aquell home va trucar
els meus pares i als de la Kyra. Vam quedar un dia
perquè li ensenyéssim les nostres cançons i les hi
cantéssim. Així vam anar quedant fins que, després
de fer algunes actuacions a programes famosos i
alguns concerts, vam gravar un disc nosaltres dues
que va tenir molt èxit. El disc es deia “A Dream”, o
sigui, “Un Somni”, ja que tot el que estàvem fent era
el nostre somni fet realitat. Al llarg del temps ens
vam fer molt famoses cantant totes dues juntes i vam
anar traient discs, fins que les nostres cançons van
arribar als números 1 de les llistes dels grans artistes
musicals i tothom ens coneixia.
Els nostres pares estaven molt feliços i cadascuna els
hi havíem comprat una casa i els hi havíem trobat feina
a la discogràfica. Estaven molt orgullosos de nosaltres,
i nosaltres d’ells, ja que mai no havien parat de lluitar
per nosaltres i els hi estàvem molt i molt agraïdes.
Ens havíem convertit en dues cantants molt famoses i
tothom ens coneixia com les Black Pearls, o sigui les
perles negres. Ara no havíem de suportar les bromes
o els insults dels altres, i els mateixos que abans ens
insultaven ara ens demanaven autògrafs. Vam fundar

moltes organitzacions per ajudar a la gent del tercer
món, ja que nosaltres havíem viscut on ara encara
vivia aquella gent, i ens feia molta pena.
Així és com vam fer realitat el nostre somni, tot gràcies a en Mike, que un dia ens va donar una oportunitat
que no vam desaprofitar.
I aquesta és la meva història, la història d’una noia
pobra que tenia un gran somni i que el va poguer
complir amb molt esforç i, sobretot, amb l’amor de la
gent del seu voltant.
Espero que la meva història serveixi a tothom per
saber que si tens un somni, l’has de perseguir fins al
final, i has de lluitar per aconseguir-lo i fer-lo realitat,
i llavors, quan l’hagis complert, tindràs un sentiment
que mai més tornaràs a tenir, un sentiment únic. Una
barreja de felicitat i il·lusió, i llavors, només llavors, podràs dir que ets una persona feliç, perquè una persona no és del tot feliç fins que ha complert el seu gran
somni, aquella cosa que sempre li ha fet tanta il·lusió
i que, finalment, ha pogut fer realitat, sense escoltar
les burles o els intents de desanimar-nos dels altres,
i fent cas dels consells de la gent que ens estima,
aquella gent que sempre ens ha fet costat, que mai
no ens ha abandonat i sabem que mai ho farà, i ningú
ha dit que això sigui fàcil, i per això hi ha una cosa
que mai no es pot perdre: l’esperança.
Però tingueu present que un somni no es pot aconseguir sense ningú al nostre costat que ens aconselli,
ens recolzi, ens guïi pel bon camí i, sobretot, que ens
estimi, perquè els humans hem sobreviscut vivint en
grup, i si un ha volgut fer la seva, aquest és el que
no ha pogut sobreviure, ja que tots necessitem algú,
perquè sols no sóm res.
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Pseudònim: Verd
Curs: 2n d’ESO A
Ikram Koulij

43

En Jordi ja se n’havia anat a l’escola, és molt puntual,
però no és dels més intel·ligents de la classe.
Era dimarts, un dimarts com tots els dimarts i avorrit
com tots els dimarts. La professora, la Margarita, va
dir que fessin un poema en què el tema havia de
tractar-se amb la felicitat, jo pensava i pensava, però
res, no se m’ acudia cap idea:
-Ho faré a casa -vaig pensar.
Va tocar el timbre, que deia que ja era l’hora del pati.
Jo, com sempre, no portava esmorzar, i no per què
no volia sinó que era per què els meu pare no volia, o
més ben dit, els meu pares.
Jo no tenia amics, ningú em volia. No sé si és per què
jo no era bona persona o, simplement perquè anava
amb roba bruta. Vaig anar a seure a les escales, contemplant els nens i les nenes com jugaven, pregant
que s’acabés ràpid l’hora del pati. Tenia gana. Per un
moment vaig pensar que quan arribés a casa robaria
diners del meu pare, però després vaig pensar que
no, que sóc una bona persona.
-Nen, què fas anant així?-va dir una noia amb unes
quantes al voltant- Sembles un pallasso!
-Jajaja!Van començar riure totes
Em vaig apartar i quan vaig estar ben sol vaig començar paraules que rimessin: vida, mida, família, Cecília...
-Però com vull fer un poema de la felicitat amb la
família si aquesta família no m’estima!-vaig pensar.
Em venien ganes de plorar, se’m va fer un nus a la
gola. Vaig mirar el cel, d’aquell color grisós que ens
avisava que s’estava acostant una tempesta. Em va
caure una gota al nas.
Quan ja van ser les cinc i vaig tornar a casa, vaig
notar un fred que em va deixar les mans congelades.
Vaig pensar en el poema.
Quan vaig arribar a casa vam tenir una baralla amb
el pare, ens odiàvem. De fet ell mai em va estimar
,estimava més el seu fill real, ja que el meu pare es va
morir i la mare es va casar amb aquest.
En acabar els deures vaig anar a dutxar-me, pensant
en els pares, que no m’estimaven gaire.
Eren ja les vuit, quan em vaig recordar de fer el
poema.No tenia ganes de fer-lo, però quan m’hi vaig
posar ja no vaig poder parar. Vaig plorar i riure, pensant en la família. M’hi vaig passar des de les vuit del
vespre fins a les quatre de la matinada! Quan el vaig
acabar el vaig llegir un cop amb veu alta:

Un poema especial

LA TRISTESA

-Que maco el meu reiet!-va dir la mare- Ets preciós
fill meu!
-Nostre, vols dir, Cecília - digué el pare amb un somriure mirant-se el bebè.
-Per cert, en Jordi ja ha sortit per anar al col·legi?
-Jordi! Vés al col·legi!-va cridar el pare -Aquest nen
sempre empipant- va dir amb veu baixa.

La tristesa
és l’altesa
de la por.
L’ànima del senyor.
M’han dit moltes vegades
que a la vida

l’amor no es mesura
amb la mida.
No es guanya
sense alegria,
no es venç
si el cor no brilla.
Estan pel meu germà,
que quan sigui més gran
em donarà un cop de mà.
I coses noves m’ensenyarà.
Ell caminant
sempre queia,
s’aixecava amb esperança
i amb alegria reia.
Ja surt el sol,
se’n va el mussol,
es presenta l’esquirol
i es lleva el cargol.
Un nou dia m’espera
i amb força el passaré.
Triomfant en la gran guerra
i un somriure us mostraré.
En haver acabat em vaig emocionar i vaig començar
a plorar tot i que, de fet, no podia dir que era el més
bonic que havia escoltat, però pel fet d’haver-ho fet jo
mateix no m’ho podia creure.
Tenia molta son, els ulls se’m tancaven però no podia
dormir, els pares s’estaven barallant. Jo no ho volia
escoltar, em feia mandra, però era impossible de no
sentir-ho amb el xivarri que feien, però al final vaig
aconseguir el que volia, dormir.
En aixecar-me vaig notar que no hi havia ni una ànima
a casa, per un moment vaig pensar que els pares
m’havien abandonat, però després em vaig adonar
que no. Em donarien la casa a mi? Puf! Quin acudit!
Primer no hi donava importància però en haver acabat
les classes d’avui i veure que encara no havien tornat,
em va amoïnar. Els vaig trucar i va respondre l’àvia!:
-Bona tarda rei meu, què volies? Em temo senyoret
que vols saber on s’han posat els teus papis no?
-Hola àvia Josefina, sí, és això, saps on són?-vaig dir
sense gaire ànims.
-Sí fill, sí. Resulta que el teu pare ve...ven... Res,res, ja
t’ho dirà la mama, espera que la vaig a cridar -i cridà
la mare- Hola Jordi, no t’espantis... El teu pare és a la
presó...Venia d... droga -i començà a plorar.
Em vaig espantar. Em va fer llàstima i tot però després
vaig pensar en la gent que va enredar el pare i que en
aquest moment estan patint molt provant de separarse’n. Estava trist, cansat, marejat. No podia aguantar
més i vaig anar al llit, plorant. A la nit la mare em va
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portar a visitar el pare tot i que no en tenia gaire
ganes:
-Saps, pare. La veritat és que m’has decebut molt. No
m’ho hauria imaginat de tu- li vaig dir amb un posat
miserable.
-Tu, mocós, calla. Calla, perquè ja veuràs. I mira t’ho
dic ara perquè t’has passat, però la veritat es que ets
un nen, no dic fill perquè no ets fill meu de veritat.
Ets un nen que fa fàstic, un brètol desgraciat, si no
fos per mi estaries al carrer perquè he sigut jo el que
us ha hagut d’alimentar a tu i a la teva mare, seríeu
uns morts de gana, i des d’avui ni em parlis. No em
pertanys en res- va dir enfadat i somrient a l’hora.
-tu ets un aprofitat, vas veure la mare com si tingués
molts diners i quan t’hi vas casar vas veure que era
una pobra sense poder-nos alimentar, però al final et
va agradar, i, a més, un pare mai diria això al seu fill i
és clar que ens has de alimentar, som família -vaig dir
amb un nus a la gola que m’impedia respirar bé- no
ho veus? Pateixo molt per culpa teva.
-No família teva i encara menys el teu pare, ves-te’n!va dir rebutjant-me.
La mare era a casa amb en Marc i vaig haver de tornar sol. En arribar a casa vaig veure la mare plorant.
Li vaig dir per què plorava i em va dir:
-Fill meu, aquest poema l’has escrit tu? És preciós!-va
dir-me somrient.
-Sí -vaig dir avergonyit- era pel col·le...
-Però, sí l’estimem molt! Al menys jo! No m’he pogut
quedar gaire amb tu, el teu pare volia que t’odies,
però és impossible, si ets el meu fill!-em digué amb
les llàgrimes als ulls
Em vaig emocionar i vaig començar a plorar, la mare
em va abraçar.
-Mama, avui el pare m’ha dit que jo no sóc el seu fill,
que no som família i que ens ha hagut d’alimentar
ell...-deia mentre plorava.
La mare es va apartar i em va mirar als ulls:
-Jordi, jo i el teu pare mai ens hem estimat de veritat,
sempre ho hem fet veure. Saps, crec que ens divorciarem i viurem només tu, jo i el teu germà, ja vindrem
a visitar algunes vegades el teu pare, però no es
quedarà ni un any allà.

ESO
2n A

Pseudònim: Estrella
polar
Curs: 2n d’ESO A
Aina Segalés

Per què només un somni, si pots fer-lo
realitat?
Era ben entrada la matinada quan un home alt i esvelt
amb una gavardina negra fins als turmells sortia de la
“Licorne”, un vell casalot als afores del poble. Només
de mirar l’edifici, t’envaïen uns sentiments foscos, que
no et convidaven a entrar-hi. Es tractava de la mansió
on antigament havien viscut un noble i la seva dona,
solitaris, als quals havien desterrat del seu país quan
eren joves perquè havien desobeït al seu senyor.
Aquell dia la casa tenia un aspecte tètric, més
del normal a causa de la tempesta que feia i
dels núvols negres que s’estenien sobre ella.
De cop i volta un llamp va caure darrere la casa, just
en un arbre, que va esclatar en flames immediatament. A continuació es va sentir un tro. Segons més
tard, l’arbre ja s’havia consumit i només en quedaven
les cendres que el vent va anar escampant i es van
perdre en la foscor. Les restes del que havia estat un
arbre gran i majestuós, van deixar al descobert una
“porta” de fusta dissimulada amb fulles al sòl. Per
sort l’arbre estava allunyat del altres i el foc no es va
estendre.
Segles enrere...
Cavalcàvem, paràvem i tornàvem a cavalcar. La meva
escorta i jo estàvem cansats, no podíem més. Però
m’aferrava al desig i al somni d’estar amb la meva
estimada, la Gal·la, d’aquí a uns quants dies. Vam
recórrer pantans fangosos, boscos terrorífics, planes
desèrtiques...Tot amb una sola fi, casar-me.
Ja estàvem arribant, quan l’espessor dels arbres va
deixar entreveure una torre de pedra coberta d’heura,
concretament la torre de pedra on m’havia de retrobar amb ella. Ens coneixíem des que havíem nascut,
i sempre havíem jugat junts. Els nostres pares eren
dos nobles poderosos que també s’havien conegut a
la infantesa i al veure que ens portàvem tant bé ens
van prometre. Però les coses van canviar quan el nostre senyor va enviar el pare de la Gal·la a l’altra punta
del país. Ara, l’anava a buscar per casar-nos.
Ja era davant de la torre quan vaig alçar la mirada en
direcció al balcó i la vaig veure, tan radiant com sempre, em va somriure i em va fer un gest perquè entrés.
Després del cordial ritual de salutació amb la seva
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família, ens van deixar sols. Ens casaríem l’endemà.
Vam parlar i parlar fins que es va fer fosc i cadascú
va anar a la seva estança. A la matinada, just després que cantés el gall ens van despertar i ens van
començar a preparar pel gran esdeveniment. Mentre
em preparava veia com anaven arribant els convidats,
hi assistirien nobles de tot el país!
Era l’hora. Estava davant l’altar esperant la seva
arribada, nerviós i quan la Gal·la va entrar, tot va anar
molt ràpid, vam segellar la nostra unió i vam anar
directament al dinar tradicional. Tot va ser meravellós,
ja havíem fet realitat el nostre somni.

Al vespre li vaig fer el meu regal: una sortida a la llum
de la lluna sense guàrdies, nosaltres dos sols. Aquella
nit el cel estava més estrellat que mai, i a la Gal·la,
la idea li va semblar fantàstica, tot i que sabia que
infringiríem les regles. Quan tothom ja dormia, ens
vam escapar. Vam passar la nit a una plana a la vora
de la torre, però parlant i parlant dels vells temps,
vam perdre la noció de l’hora i aviat ens vam quedar
adormits.
Quan ens vam despertar, vam anar corrents a les
nostres estances, però abans d’arribar-hi vam sentir
una conversa que ens va deixar de pedra: al matí,
quan els nostres pares ens venien a despertar i no
ens van trobar, van avisar ràpidament al rei, que de
seguida havia organitzat una recerca per tot el país.
En aquell precís instant vam comprendre que no
podíem tornar com si no hagués passat res. Vam
decidir agafar algunes provisions i els mancusos que
havíem anat estalviant i marxar sense ser vistos. Ens
vam estar amagant durant cinc o sis dies. Quan un
dia, vam sentir tot de galops de cavalls a fora la cova
on ens amagàvem, vam sortir i vam veure allò que ens
estàvem esperant, tota la guàrdia allà davant nostre,
imponent. Ens van envoltar i ens van fer pujar a un
cavall. Vam estar un dia sencer sobre el cavall, sense
poder menjar ni parlar, ens dirigíem a les terres del
senyor, concretament al seu castell. Ens van portar en
una sala fosca –al costat de l’església -, il·luminada
només per la tènue llum d’algunes espelmes. De
seguida vam veure que ens portaven a judici, hi havia
la meva família, la família de la Gal·la i alguns convidats de la boda que vaig reconèixer de seguida. Van
començar explicant tot el que havia passat i va anar
sortint gent a declarar, finalment, ens van acusar de
fugitius i d’haver infringit la llei. Ens van excomunicar
permanentment del país i ens van portar a una illa petita en un país molt llunyà de casa nostra i de tot. Era
una casa abandonada, que guardava el misteri de la
seva construcció. Ens vam estar allà durant setmanes,
rodejats de guàrdies i esperant que els nostres pares
ens traguessin d’allà, però al cap d’un temps ens vam

adonar que ens havien abandonat, oblidat. No podíem
resistir més, tancats allà dins, ens estàvem tornant
bojos. No hi havia cap altra alternativa, vam agafar
estris que vam trobar per la casa i vam començar
a cavar al celler, un túnel. Hi treballàvem nit i dia,
però al final l’esforç va valer la pena. Per camuflar el
túnel, des de dins hi vam plantar un arbre, que aviat
va ser gran i fort. Ens va fer pena, però el vam haver
de buidar, sinó aquell esforç hagués estat en va. A
partir d’aquell dia, quan teníem la necessitat de sortir,
travessàvem el túnel i amb una barqueta de fusta
que vam construir nosaltres mateixos, anàvem a l’illa
propera i compràvem el que necessitàvem.
Ens vam estar allà tota la nostra vida, fins a la mort,
però els nostres fills i els fills dels nostres fills, van
continuar vivint allà tancats, però utilitzant el túnel
fins que un dia de tempesta, es va cremar l’arbre. Al
final s’havia descobert la identitat dels habitants de la
“Licorne”.

ESO
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Pseudònim: Lluna plena
Curs: 2n d’ESO B
Hihad Koulij

La rosa vermella
Un roser de flor vermella
en una nit fosca d’ abril,
una brillant estrella
lligada en l’or d’un fil.
La resplendor que aquella flor em dóna
és una llum que no s’esborra.
a la fosca o al matí,
la vull tornar a sentir.
Una punxa afilada?
o era una petita fada?
La que li donà brillantor,
i una agradable olor.
És d’un tacte suau,
sota el bonic cel blau.
i és d’un color agradable,
Com una persona amable
En un gerro el posaré,
o en un ram el lligaré.
Amb un cordill d’or i plata
que els meus ulls espanta.
Una papallona hi sobrevolava
mentre jo la contemplava.
Una rosa del roser,
que mai més no oblidaré.
Un poema llegiré
I d’ella em recordaré.

ESO
3r C

Pseudònim: Via Làctia
Curs: 3r d’ESO C
Joel Vilarrasa

Un infern com a motor d’una família
Aquell mateix dilluns començava. Una part de mi em
feia tenir forces per anar a la fàbrica a substituir el
meu pare, que només dues setmanes abans havia
mort just en el lloc on jo em passaria la meitat del dia
durant la resta de la meva vida. Una part de mi em
deia que anar a la fàbrica era com el motor que faria
que, tot i que no amb molta força, la mare, les dues
germanes meves i jo poguéssim almenys, viure fins
que aquest motor funcionés. Però l’altra part em deia
que necessitava anar al carrer i jugar una estona per
deixar la meva ment en blanc. Volia anar a la fàbrica
amb totes les meves forces però per un nen de deu
anys com jo era massa. La mare tenia els ànims per
terra i si li expliqués tot el que em passava pel cap
hauria estat capaç de fer qualsevol cosa. La mare
i les meves germanes em donaven les forces per
anar a treballar sense descans ni consideració de les
limitacions físiques d’un nen, i la fàbrica em donava
quatre racions de menjar, les quals havien de ser
suficients per alimentar quatre persones durant tot un
dia. Però el que més malament em feia sentir era que
mentre el pare era viu no li vaig saber agrair ni valorar
el gran esforç que estava fent per a nosaltres. Això
em feia sentir molt malament amb mi mateix. Vaig
haver de madurar de cop i sense poder jugar amb els
altres nens al carrer.
Recordo molt bé el primer dia: tot i que no tenia
cap ganes d’anar-hi, va ser el dia que em vaig llevar
més d’hora. El camí d’anada va ser etern però alhora curt; etern perquè era com un camí cap a una
espècie d’infern i curt perquè tot el que passava pel
meu cap no cabia en un temps com el que durava
el trajecte. Només en arribar em van donar una fitxa
amb un número; l’havia de posar en un taulell que hi
havia a l’entrada sempre que estigués dins la fàbrica.
Només aquell petit detall em va fer sentir com un
simple animal al qual utilitzen per obtenir diners i que
quan ja no serveix l’abandonen i n’agafen un de nou.
Encara no sé com vaig tenir prou forces per tornar
el següent dia. Vaig quedar tant cansat, les mans em
feien mal, el cap em rodolava, i l’esquena gairebé no
m’aguantava. En el camí de tornada a casa em vaig
quedar adormit assentat al terra recolzant-me en la
paret d’una casa, el meu cos no podia més. Per sort
no vaig tardar gaire a despertar-me, i després em
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vaig aixecar de seguida en veure que ja gairebé era
fosc. Quan vaig tornar a casa vaig menjar una mica,
no tenia gaire gana de tant cansat que estava, i vaig
anar a dormir. Cada dia era el mateix, excepte el
diumenge que sortia a netejar la roba al riu i a jugar
una estona a fora al carrer. Aquest era el meu únic
moment on em sentia com un nen de veritat, tot i que
el meu cap no deixava de pensar en aquella situació
desesperant. El dilluns tornava a començar tot. El fet
que arribés tant cansat feia que no tingués temps per
parlar amb la mare i les meves germanes, i això m’ho
feia tot molt més difícil i dur. A la fàbrica tothom era
molt més gran que jo i em feien fer les coses que ells
no volien fer. A casa tot era rutinari. Veia que la mare
estava com jo, a punt d’explotar però sense poder
i les meves germanes volien ajudar però no sabien
com fer-ho, eren massa petites. Jo també volia ajudar
a la mare, però tampoc vaig saber trobar una manera
bona per fer-ho ni tenia forces.

Però aquell diumenge va semblar que les coses milloraven. Va ser un fet casual: necessitava roba nova
i vaig anar al calaix on hi guardàvem la roba del pare.
La vaig olorar, i aquella olor em va fer sentir bé. Em va
recordar les estones que el pare i jo parlàvem de les
nostres coses, dels moments que jugàvem a futbol, o
simplement passejàvem pel bosc. I, en desplegar-la
per veure si m’anava bé, va caure una foto doblegada d’entremig la roba. La vaig obrir. Hi sortíem tots
nosaltres: el pare, la mare, les meves germanes i jo. Li
vaig demanar a la mare perquè aquella foto era allà,
i em va dir que el pare sempre la portava per anar a
treballar. De manera que, el dia següent, me la vaig
emportar jo també, com feia el pare. I em vaig adonar
que el pare, quan anava a la fàbrica pensava en
nosaltres, com jo. Quan treballava era com si ens tingués al seu costat donant-li les forces per les quals
seguir allà. I a partir d’aquell dia, els dies a la fàbrica
van començar a deixar de ser un infern i van passar a
ser el lloc on podia aconseguir allò que la meva família necessitava. La feina era la mateixa, però sempre
tenia una raó per fer-la. Veure que el pare havia fet
tot això per nosaltres m’impulsava a seguir treballant,
era la meva forma d’agrair-li-ho. Portant aquella foto
a la butxaca dels meus pantalons, em sentia més a
prop d’ell. I així la feina es feia més fàcil de fer.
Ara, explico això als meus fills per ensenyar-los que
qualsevol patiment es veu recompensat tard o d’hora.
I que, si sempre portes en el teu cor el record d’algú
estimat, això et donarà forces per seguir endavant
amb un somriure als llavis.

ESO
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Pseudònim: Blau
Curs: 3r d’ESO C
Alba Fernández

Sentiments atrapats
Novembre de 2010
Les imatges breus i borroses d’aquell paisatge de
tons marrons es projectaven ràpides davant dels
meus ulls cansats. Mai m’havia agradat anar amb
cotxe. No podia evitar sentir la indesitjable sensació de malestar i mareig per tot el cos cada cop
que em desplaçava amb un d’aquests vehicles. Era
horrorós. El meu cap descansava còmodament sobre el respatller del seient, amb la mirada clavada
al vidre de la finestra. Feia vent. Les branques dels
arbres es balancejaven amb força d’una banda a
l’altra, com si es tractés d’una dansa silenciosa
de moviments gràcils i delicats. Vaig tancar els
ulls per gaudir d’aquella sensació. Volia assaborir
aquella pau, aquella calidesa que s’havia esmunyit
dins meu proporcionant-me l’única cosa que volia,
l’única cosa que encara no havia tingut la oportunitat de sentir: tranquil·litat, descans, un respir.
Simplement necessitava un moment per evadir-me
de la realitat, per oblidar els problemes, per fer inexistents totes aquelles inquietuds que no em podia
treure del cap. Tot i així, el sentiment d’assossec
es va esfumar com si res, com un sospir fugaç, per
deixar pas a l’angoixa, i va desaparèixer sense deixar rastre. La seva imatge es repetia una vegada i
una altra dins la meva ment. La imatge de l’àvia estirada al llit de l’hospital, inconscient, afeblida, fràgil. L’embòlia que havia patit aquest matí i que l’havia deixat en aquesta situació, havia fet néixer dins
meu una preocupació que em veia incapaç d’alliberar. Una llàgrima tímida em va acariciar la galta tendrament, com si volgués dir-me que no plorés més,
que ja havia gastat prou llàgrimes aquell dia, i es va
aturar a la comissura dels meus llavis ruboritzats
produint-me una sensació de pessigolleig a la pell.
- Reina, estàs bé? – va preguntar la veu dolça
de la mare. Tenia marques de llàgrimes a la cara.
Segurament havia estat plorant durant el trajecte.
Vaig assentir amb el cap. No tenia ganes de parlar,
tampoc amb ella. Va treure una mà del volant del
cotxe i la va deixar caure damunt la meva. Llavors
em va somriure. Aquell detall, per simple que semblés, em va reconfortar. Vaig enllaçar els meus dits
amb els seus i li vaig tornar el gest. Però el meu,
era un somriure trist. L’àvia era una de les persones
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que apreciava més, una de les que considerava
més importants per a mi, i el fet de pensar que
potser marxaria del meu costat, m’aterria en excés.
Els minuts passaven lents, silenciosos. Només
tenia ganes d’arribar a casa i arrencar a plorar amb
la cara amagada sota el coixí, com tantes vegades havia fet quan em sentia trista i abatuda. Vaig
intentar expulsar aquests pensaments de la meva
ment i em vaig tornar concentrar en el món exterior. El paisatge era el mateix. Branques despullades,
bassals de fulles als peus dels troncs, un quadre
de colors càlids i ataronjats. Vaig somriure amargament en adonar-me de la ironia. Ben aviat, l’hivern
faria fora la tardor i aquest ens rebria amb els seus
braços freds, severs, impassibles, com cada any.
A mi també m’esperaven temps difícils i, encara
que no ho volgués reconèixer, en el fons ho sabia i
n’era totalment conscient.
Les rodes van emetre un so agut i estrident contra
el terra quan la mare va prémer el fre. Va aparcar el cotxe al costat de casa i hi vam entrar ben
agafades l’una a l’altra. Començava a refrescar. El
pare ens esperava a dins i, juntament amb la mare,
restaven quiets, immòbils i intercanviaven mirades
atentes, potser esperant que es produís l’inevitable.
Ens vam fondre tots tres en una abraçada familiar.
Les llàgrimes no paraven de brotar contínuament
dels meus ulls vermells i adolorits de tan plorar. Era
una imatge trista, però en certa manera bella i a
la vegada malenconiosa. El pare em va acariciar la
cara plorosa amb el polze per donar-me ànims i de
seguida vaig entendre el que em volia dir: que tot
aniria bé. No me’l vaig creure. Res no podia anar bé
amb l’àvia a l’hospital. Sabia que aviat se n’aniria.
Era impossible ser optimista mentre seguís presa
en aquell túnel obscur. La ràbia em va ofuscar la
capacitat de racionalitat i em vaig deixar portar
pels sentiments contradictoris que sentia. Això no
estava passant, era una mentida, estava vivint un
somni, no podia ser. Vaig pujar les escales de dos
en dos i vaig tancar una porta darrere meu amb
un cop sec. Les llàgrimes traïdores van caure a
terra resseguint-me el rostre pàl·lid i vaig intentar
amagar les que les seguien amb un singlot. Quan
vaig reaccionar, després de sortir d’aquell trànsit
d’emocions incontrolades, vaig adonar-me que em
trobava en una habitació gran, il·luminada únicament pels raigs de llum que es filtraven a través de
les persianes d’aquella petita finestra. Al centre de
la cambra, un piano de cua negre i solitari, descansava damunt l’inacabable terra de rajoles fosques,
convidant-me que el toqués, com acostumava a fer
cada vegada. Les mans se’m van col·locar automàticament en posició i vaig iniciar la melodia.
Sabia que era l’única manera d’exterioritzar tot allò
que tenia acumulat, abans que se’m desbordessin

completament els sentiments. Tocar el piano era la
meva única font d’escapament. Els dits es movien
àgils pel teclat transmetent amb intensitat la força
de l’obra. Ira, ràbia, potència, energia. Sentia com
aquest poder creixia dins meu. De mica en mica,
però, la peça es va anar transformant en delicades
notes que els meus dits acariciaven tendrament
i va agafar un aire més romàntic. A poc a poc,
la cançó va arribar al seu final, deixant ressonar
l’última nota en el silenci etern d’aquella habitació
buida i alhora plena de sentiments atrapats.
Desembre de 2010
Ja feia quinze dies. L’àvia havia marxat i ni tan sols
li havíem pogut dir adéu. En un segon tot es va
acabar, res tenia sentit. Ja no contemplaria més la
cara somrient que em dedicava sempre que l’anava
a veure, ja no escoltaria els inexhauribles consells
que sempre em donava, ja no podria gaudir de les
tardes assolellades d’hivern al seu costat, prenent
una beguda calenta. Però havíem de ser forts i
continuar la vida que se’ns havia adjudicat. Aquesta
experiència m’havia ajudat a comprendre moltes
coses i a reflexionar sobre un tema que considerava pràcticament impossible, irreal, imaginari, llunyà.
Vaig posar-me la jaqueta i em vaig dirigir cap al
petit bosc al costat de casa. Feia fred. Em vaig fregar les mans per mantenir l’escalfor mentre m’obria
pas pel plàcid carrer gebrat. En veure el bosc, vaig
córrer cap a ell vigilant de no relliscar i sobtadament em va venir al cap la frase “No som conscients del valor d’una cosa fins que la perdem”. No hi
podia estar més d’acord. Però, realment entenem el
significat d’aquesta frase? Alçant el cap, vaig mirar
amb atenció l’arbre sense fulles que s’alçava majestuós davant meu, preguntant-me quant de temps
tardaria a florir novament.
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Pseudònim:Polsera
Curs: 3r d’ESO C
Gil Vargas

Una gota de sang
18 de febrer de 2011
Estimat diari,
Avui és el meu aniversari i tu, el meu primer regal.
Sóc en Nicolau, un noi de 15 anys amb leucèmia.
La leucèmia és un càncer de la sang o medul·la
òssia.
A causa de la malaltia, cada dia estic més blanc,
blanc com la neu, i les parpelles em demanen la
foscor, em demanen que tanqui els ulls, però jo
no vull perquè em fa por la foscor, de la mateixa
manera que em por el color blanc.
20 de febrer de 2011
Estimat diari,
Avui he anat al metge i la Gisela, la meva millor
amiga, m’ha acompanyat. La meva malaltia està
empitjorant, els meus cabells han marxat, m’he
quedat sense i, a mesura que van passant els
segons, noto la mort més a prop meu. El silenci
envaeix la meva ànima i aquest cansament d’aquest
dia tan dur m’obliga a tancar els ulls. Les llàgrimes
salades em mullen la cara, com el dia que la mare
em va dir que el pare havia mort. Em va abraçar
amb força amagant la meva cara sota el seu coll, jo
volia fugir, però ella no em deixava anar. La meva
mare és l’única persona que em queda, l’única pell
capaç d’abraçar-me d’aquella manera.
28 de febrer de 2011
Estimat diari,
Fa una setmana que no vaig al col·legi, la meva
malaltia pot amb mi i a poc a poc he descobert que
amb els ulls tancats hi veig més, amb les parpelles
arronsades puc contemplar la teva bellesa i aquesta bellesa ets tu.
La Gisela em ve a visitar cada dia després de les
classes i em toca la guitarra i m’ajuda a somriure.
Ella és un noia amb una crinera enorme i una veu
càlida. Els seus cabells són lliures i majestuosos
com els d’un lleó.
2 de febrer de 2011

Estimat diari,
Avui m’han fet el trasplantament de medul·la i no
ha anat bé, el càncer no es cura i la meva sang
vermella continua transformant-se en blanca dintre
les meves venes. Em quedo sense somnis, sense
cap esperança de viure ni un minut més, però vull
aguantar tot el que pugui, per tota aquella gent que
m’estima, no vull que pateixin, no vull que la meva
mort sigui un problema per a ells, però sobretot vull
que la meva mare sigui feliç, no la vull deixar sola.
5 de març de 2011
Estimat diari,
Des del transplantament que estic a l’hospital. El
metge m’ha dit que em queden pocs dies, probablement poques hores. Estic immòbil i indefens, la
por m’arrossega per un terra brut ple de sang blanca i de llàgrimes dolces. Ara he descobert que la
sang no sempre és vermella, i que les llàgrimes són
salades, sembla com si el món girés al rebés. Per
sort, aquí tinc la Gisela, m’agafa de la mà i m’ajuda
a escriure tot allò que no puc. Sembla feliç i no vol
que pateixi, però sé que per dins està patint, està
somiant la meva absència, la seva vida sense mi, li
cau una llàgrima i després d’aquesta una altra. Em
demana perdó i surt corrents de l’habitació, la por
l’ha guanyat, el color blanc viu dins del seu cor i no
la deixa respirar.
8 de març de 2011
Estimat diari,
Avui estic feble, molt feble, però encara que estigui
feble et vull dir que no tinc por perquè sé que
m’agafaràs entre els teus braços i em bressolaràs
com si fos una nen petit acabat de néixer. Encara
que les medicines no m’han curat, jo sóc feliç; si tu
m’abraces, la mort ja no em fa por.
9 de març de 2011
Estimat diari,
Les meves paraules tremolen, parlo amb els ulls
tancats i no tinc forces per obrir-los. Tot i això, sé
que el dia és avui, i que avui és el dia trist, però
alhora alegre, de continuar la meva vida a un altre
lloc, enviar-la a un altre destí, a un indret llunyà,
on tot és blanc com el silenci, odio el color blanc:
passar la nit en blanc, tenir un cabell blanc, quedarse en blanc, deixar un full en blanc, tenir l’ànima
blanca... de fet, el blanc ni tan sols és un color, no
és res més que silenci.
Per sort, durant tot aquest temps, la gent que més
m’estima m’ha estat preparant per afrontar aquest
dia sense dolor ni patiment, sense el color blanc. El
meu camí acaba aquí, t’estimo, Gisela.
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Pseudònim: Flor transparent
Curs: 3r d’ESO B
Emi Rodríguez

Llibertat turmentadora
Vaig cridar. Estava immòbil. Tot d’imatges passaren
pel meu cap. La gent corria al meu voltant colpejant-me amb els braços involuntàriament. Caiguí,
i en aquell precís instant desperto, obro els ulls i
contemplo la realitat. Llàgrimes salten dels meus ulls
emboirant totes les imatges davant meu que no volia
creure. Intento aixecar-me pesadament i acostar-me
amb tot el pilot de gent. Sóc com un esperit amb
pena: les meves galtes rosades, són ara blanques
com el paper i xopes com el mar. Ningú em veu. Les
parets humanes que envolten l’escena són cada
vegada més gruixudes, no permeten que passi. Jo i el
meu cor oprimit ens quedem observant el nostre voltant, contemplant els nervis i intentant endevinar qui
és qui i què pinten en aquella massa de carn i ossos.
És com si jo no tingués escalfor al meu cos, estic freda, congelada, certament, com si mirés uns pingüins
al Pol Nord. Me’ls imagino i em torno a evadir de la
realitat: al meu cap ja sols hi ha els dos pingüins
caminant alegrement damunt del gel quan de sobre,
més pingüins els sacsegen, els mullen, els estiren de
panxa enlaire i els aixequen els peus. Un aire fred els
acaricia i m’adono que aquests pingüins sóc jo, ara
estirada al mig del carrer amb dotzenes de persones
ventant-me. Em pregunto per què em desperten si jo
tenia una pau interior immensa. M’aixeco per segon
cop en pocs minuts deixant enrere els consells de
desconeguts i m’acosto al meu fill, encara estès a
terra, immòbil i gèlid. Li agafo el cap i l’acosto al meu
pit. L’abraço amb totes les meves forces al mateix
moment que deixo un crit de ràbia.
Ràpidament arriben les ambulàncies juntament amb
policies i bombers, i tots ells acompanyats d’aquell
so infernal i llums multicolors. Tot un espectacle quan
jo sols volia estar amb el meu fill. Poc acuradament,
m’aixequen del terra i em treuen de les mans aquell
ésser que he vist créixer, educat i donat tot el meu
temps per cuidar-lo. Jo sols podia plorar i cridar
perquè me’l tornessin a deixar entre els meus braços.
Ara sols penso en aquells dies...
M’oferiren un mocador que vaig rebutjar. Un mocador,
malauradament, no em podia treure tot el dolor que
portava dins. S’havien emportat el meu fill en una
ambulància i jo continuava allà, amb dos agents de

policia intentant fer fora a tothom. I el meu fill? Jo
només volia saber del meu fill. On era, què li feien,
si el podria veure... Preguntes que ningú em podia
contestar, o potser no volien, ja no ho sé.
Mitja hora més tard de l’incident, el meu marit arribà
acompanyat del meu germà i altre cop m’oferiren un
mocador per eixugar la meva cara humida i freda. Em
van enfilar a un cotxe i se m’emportaren cap a un
hospital. Anàvem darrere d’un cotxe de policia que
ens guiava pel camí. Jo sols podia pensar en veure
el meu fill. Quan vam arribar a l’hospital dos agents
m’acompanyaren a veure el meu petit. Sols vaig poder
contemplar tretze anys el seu somriure. Ningú podia
animar-me, ningú que no fos ell. Dos minuts per contemplar per últim cop el cos d’en Martí i se m’emportaren al passadís per parlar dels fets. El lloc escollit
era una mala tria, ja que tothom podia escoltar el que
dèiem. Sortosament, cinc minuts més tard d’haver
començat a parlar, canviaren d’opció i demanaren una
sala per parlar amb tranquil·litat.
Des de la finestra podia contemplar els enormes
edificis de Barcelona com s’aixecaven del terra, com
si volguessin tocar els núvols, intentant desfer-los
imaginant que eren de sucre i portarien la felicitat a la
gran ciutat. Tot era mentida: ni els núvols eren de sucre, ni els edificis tocarien el cel, ni la ciutat s’ompliria
de felicitat i jo no superaria la mort del meu fill. Ells
intentaven convèncer-me de que els expliqués què
havia passat.
-Què volen els que els expliqui? Que un cotxe ha
atropellat el Martí? Això ja ho saben. Que el cotxe ha
fugit sense deixar rastre? També se’n deuen haver
adonat. Pretenen que em cregui que trobaran l’autor
del crim, com si això fos una novel·la de detectius, un
d’aquells que resol tots els casos; però sincerament
els dic que m’importa molt poc qui ho ha fet, això no
el farà tornar a la vida. Només vull que em deixin en
pau i poder-me concentrar en el present.
Em vaig concentrar en les imatges que es podien
veure des de la finestra i imaginar una nova vida en
què res d’allò no havia passat. Ara ja no eren agents,
dos individus al meu davant parlaven pels descosits
sense adonar-se que la meva ment era molt lluny
d’allà, era dalt del cel, amb el Martí.
A partir d’aquell moment la meva vida va canviar per
complet. Jo ja no era la qui havia estat fins ara. Em
passava els dies amb la mirada perduda, la ment a
tres pobles més llunyans i el meu cos semblant a un
sense vida. El meu marit no es podia creure el que
em passava. Ell ho havia passat molt malament, i encara ara, però no ho superaríem mai si cap dels dos
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feia un pas. Potser sí que era bona la seva idea: oblidar-nos de tot durant un temps, que per molt que ens
estiméssim no podíem continuar d’aquella manera.
Ja no deia res. Feia dos dies que en Jaume havia
marxat de casa, un mes que en Martí ja no era al
meu costat per explicar-me les absurditats que feia a
l’escola i jo estava sola, o potser no. Ja no reconeixia
qui eren aquelles persones semblants a mi que es
passejaven de tan en tan per casa meva, intentant
animar-me i ajudant amb les tasques.

Mica en mica em vaig anar centrant en quedar-me les
24 hores del dia assentada al sofà mirant les musaranyes. M’havien fet fora de l’oficina i no tenia què fer
en tot el dia, fins que un matí, en Jaume, va trucar al
meu mòbil planejant un sopar per parlar sobre què
havíem fet aquell mes de solteria relativa. Just després, aquells individus que m’havien intentat animar,
els vaig reconèixer com a familiars els quals em van
portar a comprar un vestit pel sopar i així prendre aire
fresc.
Va arribar el dia i em van portar al restaurant on m’esperava el meu marit. Em deixaren a la porta amb un
vestit de gala preciós i unes sabates de taló que em
va costar adaptar-m’hi després de caminar setmanes
amb sabatilles per casa. Dos mesos havien passat
des de la mort del Martí. Abans de sopar vaig pujar a
la terrassa per sentir-me més a prop del meu fill, el
meu únic fill.
En la pròxima escena, el Jaume trucava els meus
germans per anunciar la meva absència els pròxims
anys que els quedava de vida.
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Pseudònim: Inspira
Curs: 4t d’ESO B
Ariadna Cardó

Els records
Sempre hi ha quelcom insignificant que fa que
cada dia sigui únic, diferent dels altres... Sempre
hi ha algun record que destaca, alguna cosa que
et recorda algú, que et fa reflexionar, que t’ha
marcat, i fins i tot, que t’ha canviat la vida. Vius i
tot el que vius ho guardes, com quan guardes les
coses més valuoses en una caixa forta, doncs,
tot el que penses, vius, dius i fas, ho guardes allà,
les sensacions i els millors moments. També hi ha
aquells moments gravats en la ment, en què hi ha
alguna persona enmig. Els llocs, les cançons, les
pel·lícules... Tot està relacionat amb algú. Aquell
petit parc on et vas fer el primer petó, o aquell
dia en què es van enamorar de tu; fixa-t’hi, són
els moments més emocionants. Són petits cúmuls
d’instants que fan que el nostre dia a dia sigui
diferent. I quan ho recordes, rius, perquè saps que
allò un dia va ser un dels moments més feliços de
la teva vida, i si fos per tu, cada dia de la teva vida
seria el dia més feliç perquè normalment sempre hi
ha una petita cosa, per molt insignificant que sigui,
que et fa somriure. O m’equivoco?
Opino que la vida no només és ser feliç. Suposo
que si sempre fóssim feliços, seria tot molt avorrit, no? Crec que la vida és un rellotge, en què el
primer quart són petits moments difícils i complicats, i la resta dels tres quarts d’hora són records.
Que mentre passen les hores, deixes enrere cada
moment que t’ha fet feliç, i tornes a començar el
dia pensant que allò que et va passar el dia anterior era un dia més. Però no t’adones que el que
va passar aleshores ho recordaràs la resta dels
teus dies, perquè, creus que tot el que estàs vivint
ara està relacionat amb el que va passar ahir? I,
creu-me, avui en dia, ningú s’adona que vivim dels
records.
Normalment el que fa que aquests records siguin així és l’amor, suposo que l’amor et porta als
extrems, a la bogeria, a tot allò que a tothom li
agrada però pocs tenen la sort de sentir. I creume quan et dic que l’amor té coses que ningú no
entén, ni ningú mai entendrà, però que tothom
guarda. Així que no esperis ni tinguis por, viure
dels records és el millor, perquè, si no fos per ells,
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de què riuríem? De què viuríem? Què sentiríem?
Seríem matèria viva sense sentiments ni emocions.

Enamora’t de qui t’hagis d’enamorar, riu, plora quan
vulguis, viu, canta, balla, aprèn, però sobretot, guarda tot allò que vius, perquè no saps mai quan et
farà falta. La vida és un rellotge, corre, i no deixis
escapar el temps, fes de la teva vida un record, i
dels records, la teva vida.

ESO
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Pseudònim: Tempus
fugit
Curs: 4t d’ESO C
Anna Bosch

Carpe diem
Ahir passejava fent temps pel carrer i vaig veure una dona asseguda en un banc del final del
Passeig de Gràcia. Estava quasi immòbil, amb la
mirada fixa a la persona que passava durant uns
segons fins que una altra creuava amb la seva
mirada i observava aquesta darrera. La dona tenia
un aspecte normal, d’edat entre 45 i 55 anys,
d’estatura mitjana, ni grassa ni prima, ni rossa ni
morena, és a dir, normal. Portava una jaqueta llarga
fins a sota la cintura d’un color entre verd oliva i
marró fosc, a sota es podia endevinar una faldilla
o un vestit llarg amb unes mitges negres i poc
gruixudes amb unes sabates de l’any de la picor.
Em vaig aturar, disposava de temps. Vaig provar de
pensar durant una bona estona l’origen i el perquè
d’aquella dona i no se’m va acudir res. Vaig decidir
continuar caminant.
Quan vaig ser a casa, mentre em preparava alguna
cosa per sopar, em va venir al cap com un flaix,
ràpid però contundent, la imatge de la dona del
banc. Ho vaig explicar a la meva companya de pis i
em va respondre això:
- Aquesta dona va perdre, fa tres setmanes, la noció del temps. Abans d’aquest fet, ella havia tingut
una vida agradable, uniforme i feliç: amors i desamors, amistats i bones relacions, família, companys
d’escola, de facultat i de feina... En definitiva, gent
que l’estimava. Era una dona que, contràriament al
que mostrava el seu aspecte, era activa, pragmàtica, graciosa, simpàtica i amb un humor salat, a part
de tenir un cor molt bo i un caràcter molt versàtil.
Havia estudiat medicina a la universitat d’un país
estranger i en sabia molt, havia estat treballant

primer com a infermera, més tard com a metgessa
durant temps i temps en diversos hospitals i clíniques de prestigi; no obstant, malgrat tots aquests
assoliments, ella estava allà, callada i quieta mirant
tot el dia i qui sap si la nit.
No vaig aconseguir entendre com podia ser allò de
perdre la noció del temps, com una persona, tenint
una vida tan feliç i agraïda volgués deixar de viurela, de construir-la cada dia pas a pas. De manera
que vaig tornar a preguntar a la meva companya
per tota aquesta bogeria i em va explicar, ara sí,
tota la història:
- Tot transcorria normalment, com des de sempre, la dona estava a casa, amb la família. Era un
dia especial, el seu 49è aniversari. Un dels seus
tres fills, el mitjà, li va fer un regal molt especial: un rellotge de paret, amb una plaqueta petita
que tenia una inscripció: Tempus fugit (el temps
s’escapa). Era un rellotge petitó i de colors foscos
que sonava cada dia i sense excepció a les dotze
de la nit. La dona tenia una rutina curiosa, anava a
dormir sempre a un quart de dotze i pocs minuts,
però quan era al llit, descansava i no s’adormia fins
que no sentia el toc de les dotze.
Fa tres setmanes, no va sentir sonar el rellotge.
Es va aixecar del llit, va anar a les palpentes fins
a la paret, va encendre una espelma i va buscar
el seu objecte tan preuat. No va veure el rellotge.
Aleshores va veure el vidre de la finestra trencat,
i una pedra al terra de l’habitació. Va suposar que
li havien robat el rellotge del temps, però també la
memòria.
D’aquesta història han passat ja més de vint anys.
Ara visc a prop de Barcelona, però en un lloc completament diferent d’on m’estava abans. Tinc un
marit que restaura i ven objectes antics, tres filles
petites i precioses, i una feina agraïda en una oficina d’una empresa de màrqueting amb un ambient
molt sa i bonic.
Aquesta tarda estava passejant amb les filles per
un mercat d’antiguitats on hi havia el meu home
treballant en una de les paradetes. De sobte he
vist en una botigueta un rellotge de paret, de colors foscos i petitó, amb les agulles d’or però que
ja no funcionava. Tenia una plaqueta amb una inscripció, no la veia bé a causa de la pols acumulada
any rere any. De manera que he bufat i netejat la
plaqueta fins que he aconseguit llegir les paraules
Tempus fugit. Impulsivament he preguntat al venedor pel preu de l’objecte, encara que no m’importés; tenia la intenció de comprar-lo igualment. He
tret el moneder de la bossa mentre donava un cop
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d’ull a les nenes, que admiraven una fina i delicada
nina de porcellana. He agafat els diners necessaris per pagar l’antigalla i els he donat al venedor a
canvi del rellotge. Quan l’anava per agafar, una mà
ha interromput la meva trajectòria, m’he girat amb
curiositat i he vist una persona amb una cara molt
familiar, igual que la seva roba, que també l’havia
vist algun cop. Em va tornar a venir el flaix estrany
amb la imatge danyada pel temps de la dona asseguda en un banc al final del Passeig de Gràcia. He
pogut recordar i reconèixer la dona perfectament,
ja que estava igual que l’últim cop que la vaig
veure, fa 21 anys. Atònita pel moment tan estrany
però especial, no he sabut com reaccionar ni com
combinar les paraules de tantes preguntes que
em rondaven pel cap, de manera que només m’ha
sortit un “El rellotge és tot seu”, fins que al cap de
mig minut de mirades de sorpresa la dona m’ha
respost:
- Gràcies per pensar en mi i donar-me el rellotge,
però guarda’l tu, aprofita la felicitat i benestar que
et donarà. Espero que trobis molt sentit en el que
fas i que puguis viure una vida plena. De totes maneres, gràcies per pensar en el que a partir d’ara
continuaré , en el temps que m’has deixat recuperar i en la noció d’aquest que torno a tenir.
No hagués sabut mai més res d’aquella dona sinó
hagués estat perquè a partir d’aquell dia, la vam
anar visitant un cop al mes amb les meves nenes.
Ara ja era com una àvia per elles, com una més de
la família. Estic molt contenta d’haver pogut ajudar
una persona amb un problema tan extraordinari i
tan poc comú, m’ha donat l’oportunitat de saber
que la vida s’ha d’aprofitar per ser feliç i viure-la
amb molta plenitud, com si cada demà fos l’últim.

Carpe diem...

ESO
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Pseudònim: Black Mamba
Curs: 4t d’ESO C
Júlia Blay

El meu llegat
“Somia com si fossis a viure per sempre, viu com
si fossis a morir avui.” No és una frase d’un filòsof
d’antany, sinó d’un actor nord-americà dels anys
50, James Dean. Ell entenia el concepte de la vida:
Carpe Diem. Viu el moment, fes la teva existència
memorable, noi. Pensa que mai seràs tan bell com
ho ets aquesta nit; mai més tornaràs a ser aquí, en
aquest precís moment, sota l’argenta llum de la lluna.
No som com les flors, que moren cada hivern per
poder renéixer a la primavera amb la mateixa puresa
i innocència. La nostra vida dura 4 dies, i s’han de
viure amb intensitat fins al final. És clar que a vegades podem passar-nos anys sense viure en absolut
i, de cop i volta, tota la nostra vida es basa en un sol
instant que ho significa tot. Bé, la vida és un instant,
però d’això ja en parlarem en un altra ocasió.
En el meu cas, me’n vaig anar per tot el món, provant
sensacions noves i descobrint coses exòtiques d’altres països; volia viure intensament i treure tot el suc
a la meva existència, per no descobrir, en el moment
de la meva mort, que no havia viscut en absolut. Per
això, la meva impressió era, bé, i continua essent, que
la gent mor de covardia amb una oportunitat perduda
darrere una altra, i una altra, i una altra... i això no
volia que em passés a mi de cap de les maneres.
La joventut i la bellesa són el més important, estimat
amic. La joventut riu sense cap motiu. És un dels
seus principals encants. Quan perds això, ho perds
tot. I simplement, per assaborir una mica del que
eres antany has de tornar a fer les mateixes bogeries
d’adolescent; mira’m a mi mateix!
La meva teoria és que els humans no estem preparats per fer-nos vells ja que creiem ser la perfecció de la naturalesa, però ella sempre ens acaba
pansint. Hem nascut per ser déus, immortals i bells
per tota l’eternitat, immunes al temps. Però pensa,
si ho fóssim, quin sentit tindria viure? L’excitació del
plaer, dels somnis, no tindria cap mena de gràcia.
Mai viuríem un dia com si fos l’últim. L’emoció se
n’aniria, i amb ella, la nostra ànima. Seríem éssers
que vaguen pel món sense cap objectiu, sense cap
ambició.
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Ui, no em facis aquesta cara, amic meu, i sisplau, no
em diguis que has esgotat la vida tan aviat. Em sap
greu, no vull sermonejar-te més, tot i que tothom que
diu això acaba trencant la promesa i ho fa. És irònic,
em sento identificat amb el que acabo de dir, que
hipòcrita puc arribar a ser! Com dic jo, els vells tot ho
creiem i els joves, inclòs tu, tot ho sabeu. Per això, no
vull molestar-te més; ara ja acabo i et deixaré meditar sobre tot el que t’he dit. L’experiència és el nom
formal de tots els errors que s’han fet durant la vida, i
jo en tinc molta, d’experiència, vull dir. Així doncs fesme cas, no facis com jo, que només vaig creure que
els plaers són la vida durant uns pocs anys, i després
vaig pensar en ser feliç i assentar-me. La felicitat fa
gran a la gent més ràpidament. Tu viu el moment, no
facis com jo, torno a repetir, que vaig donar importància al futur i no al present.
La bellesa que et domina ara mateix acabarà marxant; el color rosa de les teves galtes anirà desapareixent; unes marques per tot el teu rostre inundaran
la frescor de la joventut i els teus ulls brillants es
tornaran opacs i sense esperit. I després, què? Què
tindràs? És que és tan frustrant, amic meu, és tan
angoixant per a mi...
Tu tens sort que encara estàs a la flor de la vida, a la
teva primavera... T’ho prego, fes cas a aquest pobre
vell: viu el moment, fes la teva vida memorable i
extraordinària...

ESO
4t A

Pseudònim: Llàgrima
Curs: 4t d’ESO A
Laia Comerma

Joan Maragall
Aquest any, fa 100 anys que va morir un dels més
grans escriptors del nostre país. Per això, com a
homenatge, jo he fet un poema inspirat en un que
va escriure ell mateix i que es titula Oda a Espanya (“Escolta, Espanya, la veu d’un fill que et parla
en llengua no castellana; parlo en la llengua que
m’ha donat la terra aspra: en aquesta llengua pocs
t’han parlat; en l’altra, massa”). Aquest és el meu
poema:
Tot és gris, el cel trist plora
I el vent xiscla enrabiat,
El meu cor sagna impotència
Perquè el gel l’ha encadenat.

Camina sol mars i muntanyes
Intentant cercar un camí
Que a poc a poc, algun dia
Li digui perquè és així.
El temps cada dia passa
I se li escapa de les mans,
Ell tan sols vol gaudir al màxim
D’aquest tresor tan especial.
Cada instant fer-lo únic,
Cada riure fer-lo constant,
Cada llàgrima fer-la de vidre,
Per fer el seu paradís blau.
Saber quin camí ha seguit
Per saber per què és així,
Per poder, amb constància
Millorar el seu destí.
Desconèixer el teu passat
És no ser persona humana:
Sense costums, sense ideals,
Un futur que mai no enganya.
Per tot això, catalans,
No ferim la nostra pàtria,
Avivem cada passat
I fem que ens escolti Espanya.
Tot i que ens vulgui fer de mare
Tan sols som fills adoptius
Que hem crescut encadenats
Per les dagues castellanes.
Aquest fill ja s’ha fet gran
I vol independitzar-se,
Seguir un camí llunyà
Del d’una mare implantada.
Crec que el poema que va fer Joan Maragall,
plasma una realitat sempre viscuda per a tots els
catalans i que sempre, però ara més que mai, ens
ha de fer estar orgullosos de ser qui som i a punt
per lluitar per el que ens importa de veritat, perquè
no fer-ho seria com matar tota una cultura, tot un
munt de persones que, des de sempre, han lluitat
dia rere dia per poder arribar a tenir un país com
el nostre: Catalunya. Joan Maragall va ser un d’ells
i penso que estaria molt orgullós de veure que és
molts catalans volen seguir el seu exemple.
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Pseudònim: Invisible
Curs: 1r Batxillerat A
Anna Fuentes

Un record, una esperança
Tal i com els metges ens van dir, ha arribat el moment. Ha arribat el moment en què hem de ser la
seva memòria. Ella. Ella que sempre havia tirat del
carro, aixecava a tots els que queien al seu costat i
sempre, sempre tenia la moral per damunt dels altres.
Ara, és només una ànima perduda, una ànima que
es va quedant en el silenci profund, ella és l’oblit de
l’esperança.
Ja fa tres anys que sabem què és el que li passa
realment. Quin és el motiu pel qual li hem de recordar
el nom dels seus amics, el seu, i fins i tot el nostre.
El nostre nom. El que ella va triar quan vam entrar al
món, i el que portarem fins a la fi dels nostres dies. A
més de ser el nostre passaport per entrar en aquest
lloc anomenat món, ella ens va ensenyar a valorar
el sentit de la vida, ens va ensenyar a recordar tots
aquells que ens guien, ajuden, i en definitiva, ella ens
va ensenyar a recordar tots aquells que per alguna
raó ens acompanyen fins a la fi dels nostres dies. Ara
nosaltres som la seva memòria.
Quan li van diagnosticar la malaltia vaig tenir una sensació desconcertant; per una banda estava aterrada.
Què passarà quan no recordi el meu nom? Al cap i a
la fi, sóc la seva filla, m’haurà de recordar per força,
pensava, però no, en el fons sabia que era tot una
simple il·lusió, un desig d’aquells que no se t’acaben
de complir mai. Tot i així, no volia perdre l’esperança.
Ni jo ni tots els meus germans. Per altra banda, quan
em van dir aquella paraula... la paraula que canviaria
les nostres vides per sempre, vaig sentir un sobtat
alleujament. Al principi no entenia perquè. Com es pot
tenir alleujament en aquests casos? Quina mena de
persona sóc? Alleujar-me per allò no era coherent,
però llavors vaig descobrir que realment l’alleujament
era merescut. Ella no era així, ella fins al moment no
s’havia descuidat mai els fogons oberts o les claus de
casa al pany de dins de casa. Ella sempre s’havia recordat dels aniversaris de tothom, però fa dos mesos
es va descuidar el del meu germà, i aquest mes, s’ha
oblidat del meu. Mai havia saludat ningú que no conegués, tot i això tot el dia saludava. Podríem dir que és
com la “monyos”, aquella dona que coneix a tothom,
i que tothom la coneix. Últimament, però, després de
saludar deia: I aquesta? Qui era si es pot saber? No.

No era normal que actués d’aquella manera, aquella
no era la meva mare. Per això crec que quan vam
anar al metge (en contra de la seva voluntat, és clar!),
després de moltes proves i preguntes, vaig sentir
aquell diagnòstic, i em va venir aquell alleujament tan
sobtat, estrany i desconcertant. La malaltia era la que
la feia actuar d’aquella manera, ella no era així. Si no
va ser per això, no em sé respondre la meva reacció
de cap altra manera. Vam decidir no dir-li res del seu
problema. Si ho sabia, s’acabaria d’enfonsar.
Els mesos anaven passant, i a mesura que el temps
s’anava perdent en l’infinit, ella també hi deixava
la seva memòria. Tot i això, vam tenir la gran sort,
si d’això se’n pot anomenar sort, que va començar
a perdre la motricitat abans que la memòria, i vam
poder formar part d’ ella uns mesos mes. La vam obligar a deixar de treballar, la vam fer anar a la piscina
cada dia, i l’única excusa que li vam donar va ser la
de l’edat i del cansament. Ella no s’ho empassava.
La feina era tota la seva vida, havia treballat molt per
aconseguir tirar endavant el seu propi negoci, i ara, li
estàvem prenent tot només perquè tenia uns quants
anys de més. Estava malalta, però no era tonta. Això,
ni de bon tros. Com que li havien acabat d’operar
el genoll i encara no s’havia recuperat, li vam donar
aquesta altra excusa, que almenys es va empassar
una mica més que la primera. Li vam dir que quan es
recuperés ja podria tornar a treballar com a dependenta, però que de moment s’havia de quedar a casa
reposant. Tot i això, nosaltres sabíem que això mai
passaria, perquè els metges ens van dir que amb la
malaltia, tot el que perds no ho recuperes mai més,
i que per tant, mai es recuperaria del genoll. Ben
mirat, era una bona excusa, i de fet, va ser la que vam
utilitzar en tot moment. “Si jo estigués bona...” o “Estic
tan cansada de tot...” eren frases que cada dia sortien
com a mínim dos cops de la seva boca.”Em vull morir
d’una vegada” deia de tant en tant. Va començar a
caure en un cercle de tristesa, malenconia i soledat.
Tot i que sempre tenia visites que l’alegraven, només
la veies somriure de tant en tant. Cada cop li costava
més entendre les bromes i cada cop veia menys la
part positiva de les coses. Al cap de dos anys, ja ni
tan sols somreia, i els seus ulls estaven buits. L’espurna d’il·lusió i d’esperança que sempre brotava dels
seus ulls blaus desapareixia. Era com una espelma
que s’anava consumint a poc a poc, i que al final, com
totes les coses, s’apagaria per sempre.
Sense ni tan sols saber-ho, ella va passar per totes
les etapes de la malaltia; primer frustració, després
l’odi i la ràbia, finalment, l’acceptació. Ben bé, crec
que no sabia perquè estava frustrada, ni tampoc
perquè sentia la ràbia que sentia sobretot quan
els que l’estimaven la volien ajudar. Al cap de dos

56

anys d’una lluita a cegues, va acabar acceptant una
derrota que no sabia ben bé de què es tractava.
Suposo que per això li va costar tant acceptar-ho.
No sabia contra què lluitava. Moltes vegades m’he
preguntat perquè vam decidir no dir-li la veritat,
però llavors la miro i penso; és millor així. Ella és
una dona massa forta per deixar-se derrotar per
un enemic com ell. No. Hem fet bé. El millor és que
culpi al maleït genoll que no pas a ella mateixa.
Quan ja gairebé no caminava, va començar la
part més difícil de totes per nosaltres, per ella,
la més fàcil. Ella, quan comencés a oblidar, ja no
recordaria el patiment que l’ha turmentat durant
tant temps. Ella acabaria els seus dies sense cap
record dolent, i potser, només potser, morirà amb
una satisfacció interior que no sabrà ben bé com
interpretar. Potser no recordarà el seu primer amor,
la seva boda, el meu naixement ni el dels meus
germans, però podrà morir en pau perquè en el seu
interior, sabrà que en algun moment de la seva vida
ha set feliç.

En canvi nosaltres... nosaltres veurem com la nostra pròpia mare es mor d’esperit abans de morirse definitivament. Amb el temps, m’he anat fent a
la idea de la seva pèrdua, però costa molt renunciar a la teva pròpia mare abans que tot s’acabi
de veritat. Oblidarà el meu nom. Me n’he de fer a
la idea. Mai em deixaré de preguntar per què. Per
què ella precisament? La persona més viva, enginyosa, enèrgica que hi havia, per què ella precisament? Sempre penses , o almenys abans ho pensava, que aquesta mena de coses no et passen a
tu, són coses que te les has de mirar de lluny amb
compassió, però he après que tot és possible, et
pot tocar la loteria en qualsevol moment, a nosaltres, però, en comptes de la loteria ens ha tocat
l’Alzheimer. Alzheimer... és la paraula que he estat
evitant durant tres anys des de que li van diagnosticar la malaltia. L’he evitat per por, suposo, per
evitar el patiment, per no voler acceptar la realitat.
Però crec que és el moment d’enfrontar les meves
pors, superar aquest sentiment de culpa que m’ha
estat seguint fins ara. He de viure per ella, crec
que s’ho mereix. Ella, la meva mare, ha estat el
meu model a seguir, i sí, el seu final serà tràgic,
però cal seguir endavant. Ara, més que mai, he de
fer tot el que ella em va ensenyar. És el moment
de valorar el sentit de la vida, recordar tots aquells
que ens guien, ajuden, i en definitiva, recordar tots
aquells que per alguna raó ens acompanyen fins a
la fi dels nostres dies. Ara nosaltres som la seva
memòria.
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Pseudònim: Roig Robí
Curs: 1r Batxillerat A
Aissata M’ballo

Aixeca’t. No caiguis
He sentit dir que sóc una marginada, algú que no té
amics, algú que sempre es queda sol a l’hora de fer
parelles, l’última persona del món a qui demanarien
per fer un treball en grup. Reconec que sóc una marginada, però no m’agrada sentir-ho dir. És una paraula
lletja.
No m’agrada arribar a l’institut i sentir com de
seguida xiuxiuegen el nom que m’han posat, com
m’assenyalen amb el dit i, seguidament comencen
a riure. Ser conscient que el nus que tinc a la gola
amenaça amb sortir i no poder evitar-ho. Sortir corrents, fugir per amagar les llàgrimes allà on ningú
pugui veure-les caure galta avall.
No m’agrada seure al costat d’algú que fa com si no hi
fos, que voldria seure sola abans que amb mi, que es
gira cap a mi només quan vol mirar-me amb aires de
superioritat i després gira el ulls i fa veure que no m’ha
vist. Detesto... no, odio haver de perseguir els altres per
suplicar-los que em tornin els meus materials, sentir
com tota la classe es mor de riure cada cop que intento atrapar el meu estoig en l’aire sense èxit mentre se’l
passen d’una punta a l’altra.
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la qual els diners regeixen el destí de cadascú. Tancar-me a l’habitació i notar com tot al meu voltant
es torna fosc i agre. Sentir com la solitud m’espera
amb un somriure maliciós al llavis perquè té ganes
d’ocupar el meu cor i dominar-me al complet. Que
la impotència em domini a l’hora d’intentar silenciar
les veus que escolto dins el meu cap, aquelles veus
que em diuen en un to burleta: “Lletja. Abandonada. Sola. Tonta. Inútil. Dèbil. Em ric de tu perquè ets
una marginada.”
Voldria tenir el valor suficient per sostenir la meva
vida amb les meves pròpies mans i dictar el meu
destí. Lluitar contra el dimoni del somriure maliciós
i dir-li que sóc més forta que ell, que no pot amb
mi. Però això és un simple somni que cada cop
se’m fa més irreal, més impossible.
Avui ha set un dia com qualsevol altre. He tornat a
seure al racó més solitari de la classe. M’han tornat
a amagar les coses. Un altre cop m’he equivocat a
l’hora de corregir els exercicis i, un altre cop, s’ha
aixecat un murmuri de rialles sarcàstiques que
m’han recordat com en sóc d’inútil.
Però avui no he intentat acostar-me a les noies.
Les seves mirades plenes d’advertència i les seves
mirades de fàstic tenien un clar missatge: “No te’ns
acostis, no et volem al nostre grup”. En comptes
d’això, he anat a esmorzar al lavabo, on, un altre
cop, no he pogut evitar que les llàgrimes tornessin
a dominar la situació.
“Aixeca’t. No caiguis.”

Què tenen elles que no tingui jo? Tinc dos ulls,
un nas, una boca, dues orelles, dues cames i dos
braços. I elles també. Potser estic una mica més
grassa que elles, però això es motiu per excloure’m
del grup i deixar-me en companyia de la solitud?

Però no puc. Aquesta situació em supera, la meva
vida em supera, fins al punt en què he hagut de
triar entre seguir endavant amb l’única esperança
que el temps passi el més ràpid possible i guardarme tot el sofriment per mi, o posar-hi fi.

“Són imaginacions teves, ningú diu coses dolentes
darrere teu.”, diu la meva mare. “Per què no vas amb
elles i els preguntes si volen anar amb tu? Segur
que diran que sí”, em diu la meva professora. Ho
vaig provar tot. Creia que amb un somriure i una
mirada de confiança aconseguiria fer amigues,
però no es conformen amb això. La seva resposta
sol ser un riure irònic i un “Heu sentit el que ha dit
aquesta?”. I no tinc cap altre remei que girar cua i
tornar al meu racó.

Obro la finestra de la meva habitació mentre escolto les rialles de la meva germana petita i la seva
cangur. Té sort, encara no sap caminar. Una ràfega
de vent gèlid em tira els cabells enrere i em congela el rostre humit per les llàgrimes. Trec el cap per
la finestra i miro avall. Sí, un quart pis serà suficient. Les nàusees se’m barregen amb les ganes de
plorar, però per alguna raó els meus ulls han deixat
de plorar; estan cansats.

No m’agrada saber que les ganes de plorar no
m’abandonen mai, que són les úniques que sempre
estant amb mi. Tornar a casa i saber que no hi ha
ningú, saber que tothom és fora, intentant arreglar
els seus problemes, portar una vida feliç i digna en

I de cop, recordo tots els moments penosos,
horribles, en què he sentit que la mort era l’única
situació, en què el destí es girava en contra meva
per jugar-me una mala passada. Recordo totes i
cadascuna de les llàgrimes que he malgastat, cada
humiliació pel que he hagut d’aguantar.

Trec una cama fora i m’assec en un punt mig, entre
l’exterior i la meva habitació. Tot s’ha acabat, per fi
podré descansar.
Estic decidida a deixar-me anar, però de cop sento
uns lleugers cops al terra. Giro la vista a la meva
habitació i veig la meva germana petita gatejant
cap a mi amb un somriure innocent als llavis.
“Tata!”, crida. I de cop, s’agafa al llit, s’aixeca i dóna
els seus primers passos.
“Aixeca’t. No caiguis”.
No puc fer-ho, però què m’atura?
“Demostra’ls que no ets feble. Fes-ho per tu. I per
aquella nena petita d’ulls blaus que encara ha de
viure i et necessita.”
Ràpidament surto de la finestra i corro a abraçar la
meva germana.
Sí, encara haig de viure.

BAT
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Ser sense ella

Pseudònim: Maria
Curs: 1r Batxillerat A
Laura Espona

			

Havia de marxar d’aquell lloc. El cor cada vegada em
bategava amb més intensitat i les ganes de plorar
m’augmentaven per segons. Encara ara no entenc del
tot què feia jo allà al mig, envoltada de gent que veia
per primer cop, de persones diferents a mi. Ells no
entenien com em sentia, no ho podran entendre mai.
Em vaig quedar parada, amb la mirada fixa a la
paret que em separava de la meva mare. Tan a
prop que la tenia i tan lluny que em sentia d’ella
en aquells instants. En pensar això, recordo que
immediatament em va començar a caure la primera
llàgrima. Sentia veus al meu voltant, tots aquells
homes parlaven d’una manera estranya. Odiava la
manera que tenien de parlar de la meva mare, tan
freda i rigorosa. Ella era molt més, era la dona més
forta i lluitadora que he conegut mai. Lluitava cada
minut de la seva vida per a seguir endavant i superar tot el que ens venia en contra d’una manera
digna d’envejar. Lluitava sobretot per nosaltres,
la seva família. Dedicava la seva vida a fer-nos
feliços. Es pot dir que ella ha lluitat per i amb mi en
molt moments de la meva vida. Em sabia treure un
somriure d’on només hi havia llàgrimes i feia que
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m’oblidés de tots els problemes tan sols acariciantme el cabell o agafant-me la mà. De vegades me
l’estrenyia per fer-me saber que estava amb mi per
tot, que no estava sola. Em sentia segura, sabia
que mai em fallaria i sé que tampoc ho farà ara, sé
que lluitarà fins el final.

Però en aquells instants ningú m’agafava la meva
mà per recordar-me que havia de ser forta, ningú
em podia transmetre el mateix que ella. Em sentia sola. Vaig fugir corrents d’aquella sala, baixava
pisos i tots eren iguals, els mateixos passadissos,
els mateixos uniformes, la mateixa olor... Havia de
marxar d’aquell lloc. El cor cada vegada em bategava amb més intensitat i les ganes de plorar
m’augmentaven per segons. Encara ara no acabo
d’entendre què feia jo allà al mig, envoltada de gent
que veia per primer cop, de persones diferents a
mi. Ells no entenien com em sentia, no ho podran
entendre mai.
No hi havia absolutament ningú en aquell hospital
capaç d’entendre-ho.
Recordo córrer, córrer molt i cada vegada més de
pressa, amb més ganes de fugir de tot i de tothom.
Em costava respirar, parava, mirava al meu voltant
i tornava a córrer. No sabia cap a on anava, tampoc volia saber-ho. No volia pensar. De cop, em
vaig parar. No sé la raó però en aquell instant, vaig
saber que no podia fallar. Em vaig adonar que en
aquell moment, la meva mà era la que li havia de dir
que no estava sola, que continués lluitant, que no
es rendís.
Vaig arribar a l’hospital més decidida que mai, amb
ganes de demostrar-li tot el que ella m’havia ensenyat. Em sentia forta i segura, volia dir-li que jo
estava amb ella, acariciar-li el cabell o estrènyer-li
la mà. Volia aconseguir que oblidés els seus problemes, la seva malaltia i es sentís protegida.
Vaig pujar al tercer pis tan de pressa com vaig
poder. Recordo sentir molt soroll, hi havia més moviment del normal. Vaig veure a dos metges córrer
en direcció a l’habitació de la meva mare. Cada
passa que feia era més gran, més ràpida i m’anava
sentint més petita, més vulnerable. Resava perquè
no estigués passant el que m’imaginava.
Vaig arribar a la 117. Ja no hi havia moviment, em
vaig quedar sola davant la porta de l’habitació buida, amb el llit desfet.
Em va acompanyar el pitjor silenci de la meva vida,
un silenci irreemplaçable, devastador.
Vaig girar el cap a poc a poc, amb por. Ella estava
al final, tapada. Els metges ja no corrien i els acompanyava el mateix silenci que a mi. Em va caure el
món als peus.

Es van acumular un cúmul de sentiments dins
meu. Sentia buidor, ràbia, em sentia vulnerable. No
entenia per què ella, justament ella. Per què a mi,
també em vaig preguntar. La veritat és que encara
ara m’ho pregunto i no sé la resposta. Sé que la
porto i la portaré dins meu tots i cada un dels dies
de la meva vida. També sé que no m’oblidaré mai
d’explicar-li les meves il·lusions, els meus amors o
els meus problemes.
Vaig aprendre a sentir i a patir. He après a ser
sense ella.
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Pseudònim: Indiferent
Curs: 1r Batxillerat A
Ariadna Vilarrasa

Per què vaig ser jo?
Mama, ahir vaig sortir de festa. Es presentava un
dia especial com qualsevol altre, amb els mateixos
passos i seguint la mateixa rutina. Tot va començar
igual. Abans de marxar, les teves paraules. Podria
repetir-te aquelles paraules amb les mateixes lletres i la mateixa entonació. Amb la mateixa confiança que m’has mostrat sempre i amb la mateixa
angoixa que has sentit dins teu. Podria recordar-te
aquell consell de la manera més clara i senzilla
que m’ho vas dir. Només volies que vigilés i que no
begués.
Et vaig fer cas, i em vaig sentir orgullosa de mi
mateixa.
Quan la festa va acabar, tothom va anar cap als
seus cotxes. Va ser llavors quan et vaig entendre.
T’havia fet cas, i no havia begut. Ara podia agafar
el cotxe i tornar cap a casa amb tota la tranquil·litat
que arribaria en pau. Molts dels que estaven allà no
estaven en condicions, però tot i així agafaven els
seus cotxes...
Mai m’hauria imaginat el que m’esperava. Alguna
cosa que aleshores no vaig entendre, i que continuo sense entendre. Va passar.
Em noto estirada sobre un matalàs, però sé que no
és al meu matalàs. Estic tapada amb uns llençols,
però sé que no són els de casa.
Vull obrir els ulls i veure on sóc. No m’agrada reconèixer-ho, però ho sé. L’olor és inconfusible. Els
sorolls, inevitables. I les veus dels metges... són les
veus dels metges.
Et sento mama. Sé que ets al meu costat. M’agra-
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daria obrir els ulls i mirar-te. M’agradaria aixecar
la mà i agrair-te tot el que has fet per mi. M’agradaria abraçar-te i dir-te que res de tot això és real.
Que tot és un somni. Un somni d’aquells dels que
tens ganes de despertar-te i d’oblidar. Un d’aquells
malsons que només de pensar-hi t’entra suor freda
per tot el cos. M’agradaria explicar-te tota la veritat.
Però no puc.

No ho entenc, per què vaig ser jo? Avui al matí,
quan encara no hi eres, he sentit com uns senyors
parlaven. No tothom té la mateixa sort que tinc jo.
No tothom té una mare que li està repetint les mateixes paraules contínuament. Si més no, aquell noi
no. Igual que jo, havia sortit de festa per passars’ho bé amb els amics. Però, la diferència és que ell
va triar beure sabent que després havia d’agafar el
cotxe. Segurament no va pensar o no va voler pensar les conseqüències que es podrien derivar del
simple fet de beure. No entenc com les persones
fan el que fan, sabent que poden arruïnar la seva
vida i la de molts altres. Mama, tot és tan injust!
Sento com els metges t’expliquen tot el que va
passar. Noto que m’agafes la mà i me l’estrenys
fort. Alguna cosa molla cau damunt la meva mà. Al
principi és només una gota. Però després n’és una
rere l’altre. M’imagino que estàs plorant i no vull
que pateixis. Noto com m’acaricies suaument la
cara. Sento com els teus llavis s’acosten al front i
em besen. Un xiuxiueig a l’orella. Un simple t’estimo que significa molt més del que mai m’havia
semblat. És increïble com en aquests moments
arribes a comprendre realment els verdaders significats de les paraules. És sorprenent com fins ara
mai havia admirat tant el simple gest d’abraçar una
persona.
Sembla mentida, però no és fins aquests moments
que aprecies aquests petits detalls.
Vull lluitar, però sembla inútil. Sento la veu dels
metges. Són sincers i això és el què realment admiro d’ells. Les possibilitats de sortir-me’n són escasses per no dir nul·les. De vegades, a les persones
ens fa por reconèixer la veritat. Sabem que és molt
difícil que pugui sortir d’aquest hospital, però cap
dels que es troben a l’habitació és capaç de dir-ho.
Sembla que els faci por acceptar la realitat. Pel sol
fet de no dir-ho no significa que em salvi.
M’agradaria poder-me acomiadar de tots vosaltres.
Encara que no sempre us ho digui, vull mostrarvos la importància que heu tingut en la meva vida.
Digues-li a la Carlota que no s’espanti, que sigui
forta. Que encara que no estigui a casa per fer-la
empipar, que de tant en tant s’enfadi. Digues-li al

papa que continuï estimant tant la família. Que mai
es desanimi i que sempre et faci costat. I per acabar, tu, mama. Mai et podré agrair les vegades que
m’has ajudat, m’has entès i m’has fet costat. No et
desanimis i no tiris la tovallola perquè a la vida és
important lluitar per les coses que realment valen la
pena. Encara que no estigui allà al mig físicament,
jo sempre estaré amb vosaltres. El fet de marxar
no significa tenir-me com un simple record. M’agradaria que de tant en tant penséssiu en mi. En tots
els bons moments que hem viscut i en totes les
vegades que hem rigut. En totes les desgràcies
que d’una manera o altra hem aconseguit superar, i
en tots els moments que ens han fet plorar.
Cada vegada sento les paraules més distants, com
si el vent se les emportés. El cor batega, però de
mica en mica es va alentint. Un aire fred em recorre tot el cos. Vull moure els dits, però la sensibilitat
s’està perdent. Les teves mans fredes de suor
m’estan acariciant.
Tot el que m’envolta s’està perdent.
Mama, tinc por.
La meva respiració cada cop és més pausada.
Algú li hauria hagut de dir a aquell noi que no es
pot beure i conduir a la vegada. Potser, si els seus
pares li haguessin dit el mateix que tu em vas dir a
mi, jo encara estaria viva...
Són els últims moments de la meva vida, però tot
i així estic feliç. Estic amb les persones que més
estimo i que més m’han ajudat en la meva vida i
això no tothom ho pot tenir.
El meu cos s’està debilitant. Sento com m’abraces.
La teva cara al costat de la meva. Les teves llàgrimes en la meva galta.
Les lletres confoses. Els sorolls indistingibles. Les
olors barrejades. Me’n vaig d’allà deixant les persones que més estimo.
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Pseudònim: El mar
Curs: 2n Batxillerat A
Mar Cols

Records de la fageda
Memòria a Joan Maragall

Lluny dels carrers i la impuresa de la ciutat,
et podies encontrar amb un punt d’inflexió;
l’indret que et separava de la monotonia,
apartat de immundícia del món.
Llocs com la fageda, fageda com la d’en Jordà,
on envoltat de tanta naturalesa i harmonia,
hom no podia evitar la frustració i agonia
de no quedar-s’hi per tota l’eternitat.
Impossible escapar de la soledat indesitjada
que t’esperava en sortir del boscam.
Doncs coneguda la utopia realitzada,
només quedava resignar-se en poder-la recordar.
Records dels dies en què les fulles no eren trepitjades
com l’asfalt feixuc i carregós de la humanitat.
Dies en què hom podia refugiar-se en la natura,
captivat per la meravella que tenia al davant.
Record dels dies en què només el vent xiuxiuejava,
escolant-se entremig de l’espessor i del brancam.
Dies en què hom podia contemplar la bellesa de la
fageda
tal com ens la contava el nostre amic Joan.

BAT
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Pseudònim: Floc de neu
Curs: 2n Batxillerat B
Elisabet Terradellas

El preu de la llibertat
Contemplo la preciosa plaça Tahrir. La plaça de
l’alliberació, tal i com l’ha batejada el pare, avui ret
un bell homenatge al seu nom. Aquest indret, que
sempre havia desprès una vibrant olor cosmopolita,
on jo i la Nesseren passàvem tantes estones després
de l’escola contemplant els turistes despistats i meravellats per la bellesa de l’àgora, ha esdevingut una
olla bullent gairebé desbordada de reivindicacions i
reclames.
La gent s’hi apila. Joves forts, de pell morena, seriosos, noies irades i reivindicadores obstrueixen
les entrades a la plaça. Poc a poc, la concentració
adquireix una força que em deixa corprès. Els crits a
favor de la llibertat ressonen dins meu. Al meu costat,
el pare contempla l’escena, més delicat que mai,
amb llàgrimes als ulls i impotència, desitjós de poder
prendre part en l’aixecament, però massa feble per
alenar tan sols una petita brisa d’aquell aire carregat
d’exasperació. El cor se m’oprimeix d’un respecte
sagrat i les nostres mirades es creuen. Un petit somriure es dibuixa en cada rostre i, de sobte, recordo
aquella història que tantes i tantes vegades m’havia
explicat. Orgullós, m’asseia a la seva falda i amb els
ulls brillants em narrava, sempre amb els mateixos
mots, la seva participació a la Revolta del 52. Em contava com ell i l’oncle s’havien unit a la munió rabiosa
que recorria els carrers del Caire i s’havien dirigit a
aquella mateixa plaça, perseguint un idèntic destí:
enderrocar un sistema autoritari, opressor, mancat de
drets i llibertats.
La impotència m’aclapara mentre estrenyo els punys
bruscament, pensant en quant ha patit el poble
egipci, preguntant-me si tot aquell esclat ens eximirà
de l’ofec de les dictadures, si els meus compatriotes
podran emancipar-nos dels règims de la submissió i
la barbàrie.
Transcorren algunes hores. De sobte, es comença a
estendre un rumor sord, de catàstrofe. S’intueix el
desastre i s’imposa el silenci, com si tots esperéssim
un esclat, un timbre que informés de l’inici de la calamitat, de la batalla. Irromp a la plaça un grup de militars armats a les ordres del botxí; Mubarak desplega
les seves forces.
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El primer tret cau com un cop d’autoritat. L’eufòria
dels moments inicials es consumeix ràpidament.
La munió de manifestants comença a dispersar-se,
amenaçada per un enemic cruel. Miro a totes bandes,
buscant una sortida. Sé que no oblidaré mai aquella
imatge: la visió del pare essent engolit per una multitud furiosa que fuig sense un destí concret. El pare
s’apaga, desapareix entre ells. Aquell home, en la
seva joventut tan fort, robust i noble, es converteix en
poc més que un gra de sorra enmig d’un enorme desert de massacre, quedant del tot evaporat i anònim
entre la sang i la destrossa.
El feble cos del pare és trepitjat i colpejat pels
vetlladors del diable. Corro cap a ell a contracorrent i el prenc en braços, en l’instant precís en què
els seus ulls es clouen per última vegada, la seva
essència s’apaga i s’imposa una immobilitat absoluta.
En aquests moments us sorprendria la quantitat de
sentiments i emocions que és capaç de percebre la
ment humana, com s’apodera de nosaltres aquella
estranya barreja d’ira vençuda i renúncia que sempre
sol acompanyar la mort d’un ésser estimat.

Passo força dies amagat a casa, començo a perdre la
noció del temps envoltat d’un trist vel de dol i foscor.
Noto com em torno inaccessible, blindant-me a mi
mateix de qualsevol contacte exterior, privant-me de
contemplar tan sols un raig de sol. L’ambient que es
respira a la meva llar trencada és malaltís.
En un d’aquets matins negres m’informen que Mubarak ha abandonat el poder i l’ha lliurat al poble, que
ara és el torn de la democràcia. Tot i així, qualsevol
manifestació de felicitat em resulta deslleial, traïdora, infidel cap al pare i sento repugnància cap a mi
mateix per voler esborrar el seu record de forma tan
ràpida.
Desconec quin serà el futur del meu poble, si algun
altre personatge s’interposarà en els camins de la
democràcia i ens l’arravatarà de nou o si la conquerirem de forma definitiva. No deixo de pensar que
el preu que Mubarak va posar a la meva llibertat és
excessivament elevat, mentre escampo les cendres
del pare enmig del desert i contemplo les piràmides
de Keops, Kefrén i Micerí. Crec que com ell s’alçaran
sempre fortes i glorioses per defensar la seva pàtria
i una forta admiració m’estreny el pit, deixant-me
gairebé sense alè.
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Pseudònim: Noblom
Curs: 2n Batxillerat A
Montse Valero
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Pseudònim: KRTU
Margarida Casanovas

Fi

Camí

Ara veig que el vent s’emporta, lentament,
els segons amargs que ja no omples.
Sento el que dius, però inevitablement,
totes les teves paraules es converteixen en sorolls,
que queden gravats en la meva ment i abandonen
la realitat.
Per uns segons, t’evadeixes d’aquest món.
Ara ja no ets tu. Ara tu sóc jo.
Sé com et sents, tranquil. Sé que estàs cansat.
Ho revelen els batecs del teu cor, ara ja tan feble.
Et veig marxar, és molt dur.
Només puc resguardar-me en la penombra de la
teva llum,
i respirar tranquil·lament (amb tristesa).
Amago la por darrere un somriure
que em recorda que, després de tot,
ens queden tots els bons moment viscuts.
Ara veig, més que mai, que tan sols som pols.
Pols que guardem a la butxaca
I que en perdre’s,
esdevé record.

Rodola i rossola per les roges corbes.
Mulla i refresca amb un passeig suau.
Segueix un camí vellutat sense barana.
Refresca i nodreix aquesta vida tan breu.
Silenci al seu pas l’albada calla encara.
Frec sedós a l’aire calmat del dia nou.
Discreta no canta ni riu , coratjosa
empeny el seu ànim sense cap remor.
Sentor perfumada al llarg del seu rastre
que olora entre els plecs sense prendre’n gens.
La gota de rosada acarona la rosa
que es desperta en un esclat de joia vermell.

PROFESSORS

Pseudònim: Farigola
Xevi Martí

Breu història d’en Pau i la Fàtima
En Pau era fill, nét del Vallès Oriental. Fill d’un
dels pocs pagesos que quedaven a Santa Eulàlia
de Ronçana. Havia crescut entre les olors de les
petites i mitjanes velles oliveres que encara quedaven entre desenes, centúries d’anys plantades,
regades irregularment pel colpidor clima mediterrani
d’aquella zona que només deixava anar la pluja en
tardors disperses i primaveres sobtades. Els estius
hi eren molt puntuals i generosos de sol i els hiverns
fugaços i amb alguna glaçada anecdòtica que es
deixava sentir, a vegades massa tardanament… Era
fill d’aquests aires però també quedava bocabadat
-amb aquell rostre vermellenc que fan els pagesos
de sol i de vents- amb les noves tecnologies que, ja
de ben petit, a l’escola primer i després com a màgic
somni en una de les fredes cambres de què disposava la casa pairal i com a regal dels avis Ton i Eulàlia,
li havien deixat anar esgrunant la guardiola, un 29 de
juny de qualsevol any d’infància o d’adolescència per
trobar-se un modern i “última generació”d’ordinador
que contrastava amb les velles parets de còdols
gruixudes i centenàries...A pagès, encara que fossin
aquells camperols de l’”àrea metropolitana” de la
gran Barcelona, en el tercer o quart cinturó, no hi havia massa temps per “extres” ni regals de molt diner,
si no era, absolutament necessari, com deia l’avi Ton:
home bo, religiós, de camp i de conviccions serioses,
un pel clàssiques però autèntic, amb criteri, amb
quatre coses importants com a essencials per anar
per la vida! Però en Pau, exponent més dels joves,
d’aquesta cultura “rural” autòctona però imprescindible, s’havia ficat al cap que volia ser enginyer de
noves tecnologies encara que també s’apassionava
amb els camins de pagès i els gossos lladrant!
Ja tenia uns divuit anyets recent complerts i el
seu cap no parava de donar voltes d’allò que volia
fer en el futur: “Tecnologia clàssica, “de sempre”?
Noves tecnologies? Tradició? Progrés? Fondre-ho
tot en cultius ecològics?.“ “No sé...” -es repetia una
i altra vegada en les tertúlies amb els amics, amb
una ”Estrella” a la mà dreta i el front concentrat en
un punt fix en l’altra mà, l’esquerra, com acaronant
un front encara molt allisat i net però ja amb el
tacte aspre d’unes mans de pagès encara joves…
Tenia un futur força clar, esperançador i lliure,
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malgrat la crisi que semblava haver-se apoderat del
món exterior i interior de la gent!
Però en Pau tenia el cor rebel i li semblava segons
com, “cursi” refugiar-se només en la “moda” dels
tòpics dels darrers temps: noves tecnologies perquè
així ho manaven els “cànons” actuals i semblava un
autèntic “sacrilegi” fugir d’aquestes noves i irreversibles tendències… Ecologia, agricultura ecològica?
Una altra trampa, segons com, per “quedar bé” amb
els nous temps…?Ell, sempre ànima inquieta, serena
però rebel alhora, volia solcar el futur amb la seva
“pròpia aixada -o magalló, com diuen pel Vallès-, per
incert i desdibuixat que fos,per inquietant que fos…
Per això al cap d’un temps, quan ja havia acabat els
estudis mitjans i la prova de selectivitat no li havia
jugat cap mala passada, se’n va anar a Barcelona. Alguna cosa en el cor i en el cervell li deia però que les
noves tecnologies, la revolució de les comunicacions i
la mentalitat consumista i segons com un pèl depredadora de la nova era no l’acabava de satisfer. Ell
volia conviure amb les dues coses que l’havien anat
definint des de molt jovenet: l’entusiasme per buscar
cada dia noves formes d’innovació i progrés; per altra
banda, cada vegada estava més “seduït” pels orígens
i l’autenticitat de coses, de les persones… Per això va
anar divagant un bon matí, carrers i passejos amunt i
avall, des del Port de la metropolitana Barcelona amb
la mirada fixa i reflexiva immersa en les sinuositats
del terra de la Rambla…

La Fàtima era filla de Nador, era una noia bruna de
pell, cara finíssima com de porcellana tractada per
mans d’ofici…Li encantava el mar i encara enyorava aquelles petites serralades del seu país natal on
encara s’hi veien pasturar bens i cabres entre matolls
d’esbarzers ressecs i alzines i arbres d’aquella Mediterrània meridional…Era apassionada de la natura i
el cromatisme dels paisatges i gairebé cada cop que
albirava panoràmiques silvestres, deixava anar com un
flash aquells ullets verdosos que s’amaraven de poesia i plasticitat: rellegia el paisatge per pintar-lo després…Tenia disset anys i la seva testa gràcil i esvelta,
mirava cap a la Universitat –tot un repte per una noia
de la seva cultura en aquells anys!-,s’emocionava per
les coses senzilles i amb essència: un bon perfum, un
tacte agradable, la fascinaven les olors dels tarongers i“pintava quadres amb la mirada” verd grisenca
o tastava gustos ben contrastats entre el dolç dels
dàtils nordafricans i l’amarg de les carxofes dels horts
rifenys…
La vida a casa no havia estat fàcil: pare compromès i
amb sòlides conviccions molt arrelades dins un Islam
forçacontundent! Mare convençuda i abnegada en
l’educació de les filles i els fills barons on res semblava alterable perquè malgrat ser en un país amic

i mediterrani, la tradició pesava molt. La Fàtima no
ho tenia gens fàcil: els seus germans barons havien
d’estudiar i tenien “certs privilegis”. Ella en ser dona,
tenia un destí força concret i impertorbable. Però
la noia era valenta i rebel: no volia de cap manera
caure en el pes de la tradició perquè “ho manaven els
cànons” –tampoc!- i volia “escriure” ella mateixa, el
seu futur… Tenia com un dilema moral en el cor, fins
i tot en el seu rostre a vegades immers en aquestes divagacions: per què no ser una noia “moderna”,
occidentalitzada o no... però dins les noves tendències tecnològiques? “Per què no puc tenir una ànima
romàntica i un cap ordenat cibernèticament?” –es
repetia sovint... Per què no estar a la “cresta de la
onada” i conservar el vell alè i color dels camins del
desert, de les centenàries i empolsinades palmeres
pel “sirocco”... de sempre?
Tampoc en Pau estava tranquil amb ell mateix:
sempre amb les velles tradicions camperoles, l’austeritat sàvia però a vegades un pèl feixuga de la vida
a pagès, les festivitats de sempre: “Per Nadal hem
de convidar oncles i tietes, vora foc i repetint-se any
rere any les mateixes històries; pel gener els Tres
Tombs i que no falti el bestiar a punt que el senyorrector els beneeixi, ben esmolats d’orelles i amb el
fred i els penellons a les mans; per Quaresma s’ha
de complir i abstinència; per Rams anirem a beneir
el llorer perquè “això de les palmes i palmons ve de
fora!” Per Pasqua “farem les mones de sempre amb
els ous de sempre…” Festa Major al poble i “empaitarem alguna mossa”, estiu molta feina i a la tardor,
tornem-hi! Cicle nou…”Tot això ho veia molt bonic
i “autèntic” pels de “Can Fanga” però per les seves
inquietuds d’adolescent dinàmic i amb cert neguit,
se li feia carregós,francament!Segurament quan fos
home “tocat i posat”, si tornava al poble, amb canalla,
amb parella, ho tornaria a “recuperar” però ara, als
seus divuit anys acabats de complir? Tanta tradició li
era una llosa!
***
Passat ja gairebé un any, les coses canviaren una
mica pels dos desconeguts protagonistes: pels
volts d’una primavera que s’albirava humida però
frondosa i exuberant alhora, amorosament verda esclatant de pigments i flaires de roses i una
col·lecció interminable de fragàncies i de colors
Rambles amunt, tot passejant amb el tràfec i el
trànsit de la gran ciutat on sembla que cada dia és
igual i l’espectacle multicolor i universal és al carrer
(figures estàtiques, venedors ambulants, ocells i
flors, diaris i xarlatans, tipus excèntrics, pintors i
dibuixants de carrer mil-i-un matisos variats…) És
en aquests moments quan es veuen dues siluetes
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ben diferents però complementàries. Lloc: cafè Zurich, emblemàtic com sempre de la ruta ferroviària
Barcelona - Vic- Puigcerdà. Enuna banda, entaulada mandrosament,repenjada i una mica melangiosa,
una noia bruna, esvelta i cuidada amb aires nordafricans que porta una samarreta pintada on s’hi pot
llegir: “Sóc romàntica i cerco ciberespais…”.
Rambla amunt, esbufegant i com a punt d’agafar
el tren per no perdre’l i intentant fent l’últim tallat
del dia un noi galtavermell i amb cara de salut
amb una samarreta pintada on diu: “Sóc tecnològic i cercopoesia…” Sembla ésser que un destí
determinant els havia de reunir i potser unir? En
l’encontre i la conversa dels dos cors inquiets, dels
dos cossos esvelts i fidels als seus paisatges contrastats però autèntics, es para el temps i l’espai
per uns moments…Com aquelles pel·lícules del vell
cinema francès d’autor on es deixen anar unes ànimes coincidents en qualsevol carreró o estació de
tren que desemboquen en alguna història romàntica puntual i eterna, clàssica però que cada vegada
es reinventa a ella mateixa, es troben uns ulls joves
i assedegats de futur…
El que passà després, en el temps i en l’espai, és
cosa vostra…

PROFESSORS

Pseudònim: Quercus
Manel Ricard

Hotel Pescarus
Amb la caiguda del mur
l’hotel es va enfonsar
topant amb l’iceberg de l’oblit.
A la proa
penja atònit l’estendard,
abans orgullós.
La gravetat
xucla immutable
balcons i capitells
cap al naufragi absolut.
Per l’ull de bou esbotzat
en la crua topada,
s’albira el record d’un bell menjador.
Suren per l’oblit
la pols i el silenci,
cadires vermelles
i temps d’esplendor.

Pas del Borgo
En l’imaginari,
pujava per aquests pendents
en un carruatge
tirat per quatre cavalls Jonathan Harker,
una nit inventada per Bram Stoker.
L’esperava
en la gola de la nit
i en la boira de la muntanya
un mite literari; Dràcula.
Ara és matí
i amb cent quinze cavalls
domesticats
en alguna banda
d’aquesta màquina,
enfilem corpresos
el pas plantat
al cor verd
dels Càrpats.
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Hotel Cluj-Napoca

Darrera els vidres
d’un majestuós i desolat hall
l’home espera als clients
impassible.
El temps s’ha menjat les catifes
i la pols fa acampada lliure
a les cortines.
Tot és gran,
fins i tot el silenci
que plana a la sala.
Un ascensor tronat
ens puja amb el cor a la mà
a la cambra.
És mitja tarda
i la llum ha anat a la posta fa anys
en aquests corredor
obac i sinistre.
A les palpentes
la clau penetra al forat
que obra el pany
de l’amor i el descans
en terres romaneses.

PARES

Pseudònim: Alber Joan
Sergi Aulinas

Tres mestres
De la guarderia només en recordo que hi anava en
el millor transport possible, als braços de la mare.
Recordo, vagament, alguns plors, els primers amics,
alguns vòmits i un plat de tallarines. La guarderia
era en una casa d’inspiració modernista al Carrer
de València. Situem-nos, som a Camprodon “fresquívol, violeta del bosc en ta ribera” anys 70.
Any 1972 o 1973 o 1974 , encara ara veig aquests
nombres escrits amb guix a una pissarra verda
d’una aula del Col·legi Nacional Doctor Robert, plaça de Santa Maria. Jo devia ser un nen ros i més
aviat esblanqueït, amb nul interès per l’esport, futur
escolà, bon estudiant i lector de diaris. Del primer
dia al col·legi Dr. Robert, en recordo que vaig tornar
cap a casa cavalcant un cavall imaginari. Durant
alguns anys em vaig desplaçar pel poble saltironejant, assegut -ningú més ho veia- al llom d’algun
dels meus cavalls.
L’any 1975 moria Franco a Madrid, i aquell nen ja
de segon d’EGB mirava per la televisió la retransmissió en directe de la desfilada de gent que anava
a acomiadar-se del general. Recordo algun vell
amb medalles al pit que es parava en sec davant
del cadàver i saludava a la romana, tot plorós. Què
feia aquell nen? Esperava que passés per davant
del cos de Franco la senyoreta Corona. La senyoreta Corona era una mestra madrilenya que havia
tingut a pàrvuls, recordo que fumava, tenia la veu
ronca i els cabells llisos. Corona després d’uns
anys entre els verds de Camprodon se n’havia
entornat a Madrid i jo esperava tornar-la a veure en
aquella tele en blanc i negre.
Saltem a cinquè d’EGB, entre tots els alumnes
cuidàvem un periquito que es deia Quintet però qui
marcava el rumb era el senyor Mariano, altíssim i
amb les sabates ben enllustrades, gersei de coll
alt i traje de llana. Mariano Bertranpetit dirigia la
nau amb mà ferma des de feia molts anys com
a director del col·legi i tutor de cinquè. El senyor
Mariano ens explicava matemàtiques i ens deia
“ les matemàtiques són una cadena i el que no
en sap una part, trenca la cadena i ja està perdut per sempre”. Davant d’aquesta frase l’angoixa
que sentia era total…era una frase sense segona
oportunitat. A vegades el senyor Mariano feia una
mica de por.
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El senyor Mariano era un home elegant, culte i
estalviador. Sentia la missió d’ educar i acostar la
cultura als nens d’aquelles muntanyes, sempre amb
respecte, ordre, criteri i exigència. Alguns recordem
alguna de les seves frases que el definien, deia:“És
tan gran el saber, que no sé per on començar” i a
partir d’aquí arrencaven grans lliçons.
El Senyor Mariano no tenia fills però tenia esposa
i una gossa que es deia Neu. Mariano estimava la
natura i convidava als alumnes que ho volguessin
al seu passeig matinal dels dissabtes. La meva
cosina Montse i jo, alguns dissabtes, havíem anat
a caminar per la Costinyola acompanyant al senyor
Mariano i a la Neu. Durant l’expedició ens parlava
del seu viatge al Tirol, de plantes, de Suïssa que
era neta i endreçada...Quan vaig per feina al Tirol,
penso en el senyor Mariano.
Passen els anys. Al meu vuitè d’EGB ja corria l’
any 1982, regnava en Naranjito i la democràcia es
consolidava. A vuitè ens hi esperava de tutor en
Pere Ignasi Isern, amb texans, camisa de quadres
i trenta anys llargs. Era mestre, psicòleg i caçador. En Pere Ignasi ens preparava pel batxillerat,
ja necessàriament fora del poble. Ens entrenava
per sortir cap al món més enllà del pont de les
Rocasses, límit pel sud del territori de Camprodon.
Tenia clar que ens havia d’obrir el cap, en el bon
sentit, s’entén. Ens parlava de cine, de l’adolescència, del sexe, del futur, d’ isards, de càmeres
fotogràfiques...i intentava començar a tractar-nos
com a adults, que té molt mèrit. Recordo quan deia
que les bones pel·lícules no són les que expliquen
l’historia d’una parella que festegen i s’acaben casant al final, tal com pensaven per majoria les àvies
del poble, sinó que hi havia bon cine que explicava
móns. Era un home modern en un entorn a trossos
resclosit. Sabia i explicava les matèries molt bé
i ens deixava preparats per afrontar el batxillerat amb certes garanties. A l’aula, en Pere Ignasi,
home d’acció, mirava sovint per la finestra cap a la
muntanya de Sant Antoni, no se si buscava perdius,
senglars, els colors del bosc o què buscava.
Anem acabant. Josep Pla agraïa a uns hermanos
,de Palafrugell o de Girona, que li havien ensenyat
a llegir i a escriure, el més important a la seva vida.
I un altre escriptor, aquest argentí, Bioy Casares,
deia “leer es añadir un cuarto a la casa de la vida”,
llegir és expandir la vida.
La senyoreta Corona qui sap on, el senyor Mariano des dels cims, i en Pere Ignasi, mestre jubilat
i ara fotògraf de perdius blanques, aguanten ben
obertes les portes deI saber. I parlant del saber, ai
el saber!, no sé com us ho diria, que és tan gran el
saber que no sé ni per on començar.
Vic, febrer del 2011

PARES

Pseudònim: Guerau de
Montcada
Jordi Aumatell

Jocs Florals I

L’Escola, pou de saviesa.
Jocs Florals que l’Escorial embafeu
de sentits. Tot jo m’impregno, malaltís
d’aquest perfum, d’una olor, un dolç matís
que m’adorm i em postra en braços de Morfeu.
Qui gosés, ni de bon tros, sols anhelar
que als racons del teu saber nedar podria
i somniar, embadalit, si ànsia tindria
d’abeurar-m’hi i gosar-te destorbar.
I navego de la calma a la tempesta
amarat i sadollat de ta virtut,
car de l’art coneixes passió i turments.
Escola viva, aire fresc, una festa
del saber i un xiuxiueig, de plenitud,
que davalla desbocada pels torrents.

Jocs Florals II
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ni amb l’encant d’un cofre d’or:
no et podran mai emmudir.
I quedem orfes de fada,
querubina que a Déu plau.
Acabàrem nostra estada
amb records d’una mirada:
la mestra de l’Escorial.

Jocs Florals III

L’Escola occeix el drac.
Si no fos pels jocs i gresca,
jo què sé què em passaria,
ni de mi sé què en seria
car de la festa en sóc l’esca.
Poc que puc saber si estic,
ni d’on bufa tal de flaire,
se m’arrapa i m’enlaira
no em desvetlla ni un pessic.
Prim i sec, cansat i las
cau del cau, per propi pes,
un drac llarg, a terra estès
mor a mig del pati ras.
La jornada duu brogits,
se m’escapa i no sé on,
el Sant es mereix un tron:
quin dia ple de sentits!

Pensaments nostàlgics d’un estudiant a la mestra
La diada és nostrada
com la flor de gessamí.
La dolçor que era amarada
s’esvaeix com la rosada:
ja l’enyor, la vull per mi.
Dies ha ens acompanyaves,
magdalena ensucrada,
amb les passes ben marcades,
tes maneres endreçades:
la lliçó ben estudiada.
Amb tendresa i serenor
ens guiares amb prudència.
Quantes santes del Dolor!
amb afecte i devoció:
carregades de paciència!
I hem cercat amb amargor
qui et pogués substituir.
Però ni el món té tant de do

Jocs Florals IV

L’Escorial celebra una onomàstica sentida.
L’onomàstica és vinguda
amb aquell delit que plau.
Déu te guard! dolça frisança,
any rere any, sense tardança,
ens aportes vida i pau:
una espera merescuda!
L’aroma que sura ens fuma
i ens desperta els cinc sentits!
Al voltant d’aquestes aules
aprenem contes i faules
i ens en llepem mans i dits,
del dinar que ja s’ensuma!
A cor què vols la fem sonar,
alumnes i mestres toquen.
Per amor a la disbauxa,

per la gràcia o per la rauxa
grans i xics tots s’hi aboquen:
quin temperi i quin tronar!
Que passàveu de puntetes
l’efemèride sonada?
L’Escorial no és poca cosa,
fem-ne so, ep! sense nosa.
Proclamem tan digne anyada
que a tothom farem dentetes!

PARES

Pseudònim:Kuopac
Jordi Gas

Nana
D’aquesta flor estant
Parfum
Ales
Meva sang
Sobre la Terra
Nous crits
Límits
(més) Pura llum
Besar-te feliç
Ulls clars
Bella sense fosc
Bosc de parpelles
Ones
Mars
I futurs focs
Somia sempre
lluny
De les tenebres
Gloriosa mare
Néts
sense més guerres.
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