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Ha esclatat la primavera. I de manera ràpida, associem aquest moment de l’any amb les flors. I
d’entre les flors, sobresurt de forma natural, la rosa. La rosa ens evoca, com a símbol, la diada de
sant Jordi i la celebració dels Jocs Florals.
A la nostra escola, de fa més de trenta anys, celebrem els Jocs Florals. És una de les moltes
maneres que tenim per ensenyar als nostres alumnes —de totes les edats— l’estima per la cultura
i per la llengua del país. Llengua, cultura i història són els eixos que ens identifiquen com a poble.
La tradició de celebrar els Jocs Florals -que es remunta ja a l’època medieval- i que van simbolitzar, en el segle XIX, una mostra de la recuperació de la llengua, en són un exemple ben viu.
Des de l’escola, volem que els treballs escollits i premiats pel Jurat tinguin un ressò públic. És una
manera de reconèixer i, a la vegada, d’estimular a la participació. Aquí neix, doncs, el sentit de la
revista CUC. Enguany, és a l’edició número 58.
Seguint els passos del curs anterior, també publiquem els treballs premiats a la participació dels
pares i de les mares i dels mestres de l’escola. Creiem que té sentit que, els nostres alumnes (i
els nostres fills i filles) vegin en la participació de pares i mestres, un estímul. De fet, quan escrivim, ho fem per comunicar i la comunicació, no té límits ni edats. Tots podem participar.
Agraïm, un any més, la tasca del Jurat dels Jocs Florals. Enguany, la feina coordinada per la M.
Àngels Verdaguer i l’Elena Lasheras, -en el marc de la Comissió de la Biblioteca- ha comptat amb
un jurat format per tres professores: la Dolors Padrós, la Margarida Casanovas i la Montse Rocafiguera. Els alumnes han estat representats per la Paula Pujol, l’Ariadna Cardó i l’Aïsata M’Ballo
de batxillerat i l’Eloi Soldevila, la Mireia Font i l’Anna Rovira, de quart de secundària. En relació a la
participació de pares, mares i Mestres, sapigueu que el Jurat ha estat constituït per la Maite Solà
i la Pilar Cabot (a qui agraïm molt la seva tasca) i en Ramon Rial. Volem destacar el bon nivell de
participació i de qualitat en els treballs presentats.
Felicitats, doncs, a tots els premiats. Rebreu un exemplar amb la publicació del vostre treball.
Esperem que per a la resta de lectors del CUC (alumnes, pares/mares i Mestres) ens sigui un
estímul per seguir participant, tot desitjant-vos també, una bona lectura digital, que trobareu a la
web www.escorialvic.cat
Desitgem, doncs, a tots una molt bona festa de Jocs Florals i de sant Jordi. Entre tots haurem
testimoniat, un any més, l’estima per la cultura, la llengua i la història de Catalunya.
Ramon Rial, en nom de l’Equip de Direcció de l’Escorial
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PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Dofí
Curs: 4t PRIM A
Gemma Espona

Les golfes
En un petit indret del món, hi havia un poble que
es diu Boleti, perquè sempre hi ha molts bolets. En
aquest poble ja havia arribat l’hivern; nevava i tothom
estava molt content.
Dos amics anomenats Xavier i Marina anaven cap a
l’escola corrents i de pressa. La Marina l’hi va dir a en
Xavier:
—Xavier, vols venir a dormir aquest cap de setmana a
casa la meva àvia?
—D’acord!—va contestar.
Va passar la setmana molt ràpid i va arribar el cap de
setmana. Els dos amics estaven il·lusionats; van arribar a casa l’àvia de la Marina i es van posar a jugar.
L’àvia els va cridar:
—Baixeu, nens! Us he de dir una cosa important.
Van baixar a corre-cuita i l’àvia els va dir:
—Sobretot, no entreu a les golfes!
—D’acord!—van dir els dos alhora.
Cap allà a les quatre, l’àvia els va dir:
—Vaig a comprar, voleu venir?
—Nooo!—van respondre.
En Xavier i la Marina, quan van sentir tancar-se la
porta de baix, es van dir:
—Anem a les golfes!
I… tots dos van pujar corrents cap a les golfes. Quan
van arribar no es podien creure el que veien. Hi havia
de tot, però…van veure una cosa que els va cridar
l’atenció: van veure un bagul gegant. En Xavier va dir:
—L’obrim?
—Sí!!!—va respondre la Marina.
Tots dos, sense por, van obrir el bagul i… van veure moltes coses, però tot era de bruixeria. Hi havia
moltes coses: fotos, manuscrits, pocions i una bola
màgica!
La Marina es va quedar parada i en Xavier va dir:
—Això significa que la teva àvia és una bruixa!
—Això és impossible!!!—va dir la Marina.
—Aaah sííí!—va dir en Xavier.
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Doncs, ho esbrinarem al vespre; aquesta nit és lluna
plena.
—D’acord—va dir la Marina.

Cap allà a les dotze, els nens estaven llestos per
espiar l’àvia de la Marina. L’àvia es va vestir, però… de
bruixa!
—Ha!—va dir en Xavier—Ja t’ho deia, és una bruixa,
seguim-la!
La van seguir fins a la vall dels Bolets. Allà l’àvia es
va parar i va cridar. De sobte, van sortir un munt de
bruixes saltant i ballant.
Una bruixa va dir:
—Ha arribat el gran dia, germanes. Per fi tenim la
recepta de joventut. Serem joves per sempre.
—Visca!—van cridar.
—No m’ho puc creure, la meva àvia és una bruixa!—
va cridar la Marina. I ara volen fer la recepta de la
joventut!
—Tranquil·la—va dir en Xavier—Ara ens hem de centrar
a robar-los la recepta, d’acord? Pensem un pla.
—Les ataquem per sorpresa, les lliguem i els hi robem—va dir la Marina.
—D’acord!—va dir en Xavier.
I així ho van fer.
—Endavant!
—No puc!
—Sí que pots—li va dir en Xavier.
—D’acord, aquest cop sí!
—Aaaraaa!!! I…
Sí, les varen atrapar, però una no. Van lluitar contra
elles i al final la van derrotar.
—Què fem amb la recepta i la teva àvia?—va dir en
Xavier.
—Les bruixes, les tanquem a la cova incloent la meva
àvia i… la recepta la trenquem.
Així ho van fer. L’endemà, en Xavier i la Marina es van
trobar i la Marina va dir:
—Oblidem el que ha passat.
—D’acord.
FI

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Cover
Curs: 4t PRIM A
Arnau Reig

PRIMÀRIA
4t A
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Pseudònim: Cortina
Curs: 4t PRIM A
Berta Alamany

El fantasma

El bosc encantat

Un dia d’hivern, jo i dos amics meus, en Jordi i la Laura,
tornaven de la piscina. Perdoneu, encara no m’he presentat; em dic Arnau.

Hi havia una vegada, una nena que es deia Mireia.
Vivia amb la seva germana Laura i els seus pares.

Bé, com us deia, estàvem tornant de la piscina, però
de cop l’autocar es va parar en sec. Vam preguntar al
conductor què passava. Ens va dir que s’havia espatllat
i que tardaria una miqueta més del que s’imaginava, en
total 27 hores! Li vam dir si podia trucar als nostres
pares. Ho va intentar, però no tenia cobertura i eren a
72 quilòmetres de casa nostra!
Estàvem molt espantats, però, de sobte, en Jordi es
va fixar en una caseta atrotinada i vella. Ell va dir que
preguntessin a la gent que hi vivia. Vam anar-hi, però
no hi vivia ningú. Ens hi vam voler quedar a dormir; per
sopar ens vam menjar un entrepà que ens havien fet
les nostres mares.
Quan vam anar a dormir, a mitjanit vam sentir un soroll.
Venia de la cuina, vaig veure com un tros de manta
blanca que s’esfumava cap al menjador, al terra hi havia taques d’un líquid vermell, sang!!!
Vaig arribar al menjador. Hi havia un fantasma amb cap
de calavera, que s’estava menjant la mà d’un home!
Me’n vaig tornar a l’habitació i vaig despertar els meus
amics. Els ho vaig explicar tot molt ràpid, però, de sobte, el fantasma va aparèixer davant de la porta. Vam
sortir corrents per la porta del darrera, de sobte, però,
al fantasma li vaig veure un peu. Ens vam tancar a l’habitació i vaig dir que li havien de treure la manta. Vam
obrir la porta i li vam treure la manta. Era un home!!!
La policia va venir de seguida perquè la vam trucar
amb un telèfon d’aquella casa (encara no sabíem que
hi havia telèfon) i després vam trucar als nostres pares.
Tot havia acabat molt bé.
FI

A l’estiu van anar de vacances a un poble que deien
que era molt bonic. Quan estava a l’avió, estava impacient per arribar allà. La seva germana s’havia adormit
i els seus pares estaven llegint.
Quan van arribar, van veure l’autobús que els portaria
cap allà (el poble on havien d’anar). Mentre estaven a
l’autobús, la Mireia va dir als seus pares:
—Falta gaire per arribar?
I els pares van dir:
—No falta gaire per arribar. De fet, només falten cinc
minuts.
Quan van haver arribat, van estendre les tendes i van
dormir tots ben calentons.
L’endemà, la Laura estava molt espantada i va anar
corrents a esmorzar. La Mireia va agafar la motxilla
amb una mica d’aigua i se’n va anar cap al bosc.
Abans de sortir li van donar uns consells. Un dels
consells era que no srtís de les tanques que estaven
posades.
Al cap d’una estona de caminar. Es va trobar les tanques i va pensar què fer: travessar-les o recular. Va
pensar de travessar-les i les va escalar.
Quan ja havia caminat una estona, es va trobar que
aquell bosc s’havia tornat una mica estrafolari. Després d’aquell instant, es va trobar amb una mena de
cosa petita i li va dir:
—I tu qui ets?
—Jo sóc un follet i em dic Mano el Llaminer, però em
pots dir Mano.
—I, què hi fas aquí?
—Aquí és casa meva i la meva feina és ajudar els
xafarders com tu.
—Per què sóc un xafarder? Per què he travessat les
tanques?
—Doncs…
El follet no sabia què dir:

—Bé, ara hauràs de fer deu pastissos per a mi i després et deixaré recular, però, compte, han de ser uns
pastissos exquisits.
La Mireia va començar a pensar com fer un pastís:
—Si hi poso això i allò, em sortirà això…
I així, anar fent, fins que al final va tenir deu pastissos ben exquisits. Al follet li van agradar molt i la va
fer desaparèixer. La Mireia no s’ho podia creure, va
tronar a agafar l’avió i cap a casa tots van anar.

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: La neu
Curs: 4t PRIM B
Cristina Estrada

El cargol
Un cargol
Que es deia Mol,
Estava sol
Com un mussol.
El cargol
Passejant sol,
Es va trobar
Un rossinyol.
El rossinyol
Es deia Pinyol,
I també estava sol.
El cargol i
El rossinyol
Ja no
Estaven sols!

PRIMÀRIA
4t B
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Pseudònim: L’Estrelleta
Curs: 4t PRIM B
Laia Portavella

Tot nou
El 24 d’octubre de 2010, l’Helena, una nena de nou
anys, va marxar del país.
Tot va començar així, exactament així…
Era un matí normal de tardor a Vic, i l’Helena, que
vivia feliç amb els seus pares i la seva germana,
estava molt contenta perquè avui seria el dia que
els pares li dirien on marxarien de vacances. Quan
esmorzava amb la seva mare, li va demanar i ella li
va dir que marxarien a l’Àsia. L’Helena tenia moltes
ganes d’anar-hi, però no li va fer gaire il·lusió quan el
seu pare va antrar a la cuina i li va dir que a l’Àsia, s’hi
quedarien per sempre.
A l’Helena no li agradava gens la idea de quedar-se
a viure a l’Àsia; per això va sortir de la cuina i se’n va
anar enfadada a la seva habitació. El seu pare la va
seguir i li va explicar la raó:
—Helena, sé que no vols marxar a l’Àsia, però hi hem
d’anar.
—Per què?
—Doncs, per la feina que tenim la mare i jo.
—I què guanyeu si hi anem?
—Guanyarem més diners i l’empresa no ens farà
treballar tant.
—Però, i els amics? I l’escola? Com veurem la família?
Com ho farem?
—Trobarem una solució per a tot. I has de saber que
marxarem d’aquí a quatre dies. És millor que vagis
recollint les teves coses i demà et podràs acomiadar
dels companys i de la família.
L’Helena li va fer cas, i va recollir tot el que tenia a
casa.
El dia següent, es va acomiadar dels seus companys i
de la família. Quan va arribar el dia de marxar a l’Àsia,
l’Helena ja ho tenia tot apunt. Quan van arribar a l’aeroport, la germana de l’Helena i l’Helena estaven molt
nervioses. Van pujar a l’avió i es van endormiscar.
Després d’una hora i mitja, l’Helena es va despertar,
preguntant-se com seria l’Àsia. Al final, li va preguntar
a la seva mare:

—No sé què contestar-te, no puc saber què passarà.
—Em pots dir com t’ho imagines?
—M’ho imagino com a Vic.
—Jo espero que sigui així.
—I serà així, com a Vic.
L’Elena es va tornar a adormir, esperant que arribessin a l’Àsia. Quan van arribar, el pare va anar a buscar
les maletes.
Després d’una setmana, l’Elena ja no estava tan preocupada. A l’escola va fer molts amics i, a més, podia
parlar amb els seus amics pel vídeo xat.
L’Àsia li va agradar més del que pensava.
FI

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Kipling
Curs: 4t PRIM B
Rita Puig

Els amics
Els amics són la llum el col·le
És el que et fa estudiar bé,
Perquè has d’aprovar les matemàtiques
Si vols anar a jugar amb ells.
Si algun dia t’hi baralles
Tot de cop ho vols parar.
No t’agrada que s’enfadin
Si amics eren abans.
Si el veus que està amoïnat
Dius “ja n’hi ha prou d’estar enfadat”,
Li preguntes què li passa
I et diu que et vol perdonar.
Li has de dir que te l’estimes
Que no t’ho has de pensar
Dius que sí, que el perdones
I aneu tots dos a jugar.

PRIMÀRIA
5è A
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Pseudònim: Castell
Curs: 5è PRIM A
Cristina Bosch

El pobre càctus (i la sort que té)
En un estiu molt calorós (per nosaltres), en el desert
Simpson, (és un desert molt sorrenc a Austràlia) va
passa una cosa molt divertida! Resulta que un dia allà
va aparèixer un cactus molt bonic de topus i tipus de
verds, es deia Cactusorry i feia un metre cinquantavuit (devia tenir uns 10 anys). Però, la cosa tant divertida que va passar aquell dia tan calorós, és que;
Un dia en Cactusorry passejava tranquil·lament per el
desert buscant un oasi per refrescar-s’hi una mica i
passar-hi una estona (es que el pobre estava sol perquè en el desert no hi ha quasi res i volia fer passar el
temps) i de cop…
ZZZZAAAASSSS!!! Li van passar uns 8.000 granets
de sorra per davant de les cames del cactus, i els
granets de sorra petits acabaven el tren. L’últim granet de sorra era tant, tant petit que el cactus sense
pensar-s’ho va continuar caminant i es va entrebancar
amb el granet diminut.
Tots dos van caure i el petit li va sortir sorra del peu,
(sang per un granet de sorra) però en el cactus se li
van trencar totes les punxes que tenia en el seu cos.
El granet li va dir molt ràpidament, per no perdre els
seus amics i la seva família:
—I’m sorry!
—I’m Cactusorry! –li va dir el cactus.
Com que els cactus a dins el cos tenen aigua acumulada i també se li havien trencat totes les punxes li va
començar a sortir aigua del seu cos i es va poder fer
una remullada.
Ara ja sabia com formar un oasi i li va agradar tant
poc caure que sen va anar a el desert de Patagònia
(és un desert molt fred a Argentina) perquè allà si
que no hi ha sorra allà hi ha gel.
I qui sap si li van tornar a créixer les punxes! I a sabia
com formar un oasi però si no li creixen les punxes!

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Xuriguera
Curs: 5è PRIM A
Pau Vendrell

Olívia
La Olívia era un cas com un cabàs. Era molt desorganitzada, sempre ho tenia tot cap per avall, i si no
s’apuntava les coses era incapaç de fer-les. Vivia en
un piset a Barcelona, i com que era molt petit, encara
ho tenia pitjor per ser ordenada.
Tenia un problema molt gran: com que treballava amb
feines temporals, quan li deien quin dia en començava
una, mai ho recordava, i per això, no cobrava i cada cop
tenia el pis més petit, i, per tant més desorganitzat.
S’havia de plantejar ser més organitzada, però tot i
així era impossible, perquè cada cop que ho feia se’n
oblidava. Però l’altre dia, la vaig veure per el carrer,
murmurant-se a ella mateixa:
—Ara sí que ho faré bé, m’apuntaré al front: “Ser organitzada”.
El que no havia pensat la nostra Olívia, era que el
front el tenim sobre els ulls, i no ens el podem veure,
i, no ens estranyem pas, d’això, li va tornar a passar
per alt.
Ens aveníem molt, de petits, de fet, érem carn i ungla.
I, és clar, com en tots els amics, calia ajudar-la. L’altre
dia vaig anar a casa, i no em reconeixia.
—Què hi fa, vostè a casa meva? No el conec pas de
res, jo.
—Però, Olívia…
—Tu, com saps el meu nom?
—Que no, que sóc en Cinto. No ho recordes, que
érem amics d’infància?
—Em sona sí, però, escolta. Que vens a fer aquí?
—Com que he vist que últimament tens problemes,
sobretot amb l’ordre i la feina, t’he vingut a ajudar.
Com tots els amics.
—Ah, doncs, vine, passa, passa!
Quan vaig entrar em vaig quedar glaçat: NO tenia
mobles, però es que ni un!
—Però com vols ser organitzada així! Hem de començar per comprar mobles.
—Però com ho vols fer, si no tinc ni cinc!
Tenia raó. Era impossible. No tenia ni un duro sevillà.
Per això, em vaig plantejar fabricar-los jo mateix. Però
no sé si ella n’estava gaire convençuda.
—Des de quan ho saps fer?
—Escolta maca, que de petit el meu pare cada
dia em portava a la fusteria, i amb catorze anys ja
treballava.
Vaig anar a casa el meu pare, li vaig demanar uns
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quants taulons de fusta, i tot seguit, vaig anar a demanar-li com volia els mobles l’Olívia.
—Doncs m’agradaria un llitet de cel tancat, com les
princeses, una taula de maquillatge i…
—Olivia, Olivia…Pensa en les coses bàsiques, les que
realment necessites…
Vaig estar molta estona construint, dissenyant, triant,
remenant…I llavors, l’Olívia, es va veure entusiasmada en el món de la fusteria. I amb un filet de veu, va
gosar dir…
—Que…que ho puc…que ho puc provar?
No vaig dubtar ni un moment a dir-li que sí. I ho va fer
bastant bé. De tant en tant ficava un clau malament,
però la qüestió és que vam acabar el pis.

Al cap d’uns dies, jo em vaig quedar en atur, com ella.
Vaig tenir clar que em faria fuster, com gairebé tots
els meus avantpassats, i quan ho vaig contar a l’Olivia,
que s’havia construït encara molts més mobles em va
dir:
—Ai, Cinto, em sembla que he nascut per això!
Al cap de pocs dies vam fundar l’empresa Cintolívia
Fusters, i vam tenir tant èxit que teníem encàrrecs
a Alemanya, França i altres llocs. I el més important,
va ser, que, l’Olívia, va descobrir els mobles per ser
ordenada, i a més, per dedicar-s’hi.

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Lila
Curs: 5è PRIM A
Judit Muñoz

El desert
El desert tan gran,
el desert tan sol
està ple de sorra i
no hi ha cap cargol.
Una serp s’hi arrossega
una aranya s’hi enfila
cap ocell no hi vola
cap ocell hi refila.
De cop un camell apareix
tot sol, busca aigua per beure
no la troba quan vol.
De sobte un núvol apareix al cel
plou a la sorra, plou al desert?
Hi surten mil flors i es torna tot verd.

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Selva
Curs: 5è PRIM B
Martina Viñas

Una bruixa com cal
—Una nit de lluna plena, en un bosc humit i fred, una
bruixa vestida de negre va sortir a passejar:
—No corris tant Brutícia!—Renyava al seu gat. Fins
que cridant, cridant va xocar contra una petita caseta
de fusta:
—A qui se li obscureix construir aquesta estúpida
casa aquí, al mig d’aquest bosc tant esgarrifós!!??—
De sobte es va obrir la porta de la caseta, i en va
sortir una nena rossa, amb un vestit molt brut i uns
ulls blaus com el mar, baixeta, devia tenir uns 8 anys:
—Qui crida?—Va preguntar la nena espantada.—Sóc jo
la bruixa més dolenta del món, la bruixa Negre!!!—La
nena espantada es va parar un moment a pensar:—Si
és una bruixa, potser em pot ajudar….—Així que per fi
va gosar dir:—Jo no tinc por de les bruixes!

30

—Un moment, les bruixes no fem servir mòbils!—La
nena es va quedar sorpresa, i només li van sortir
aquestes paraules:

—Volia dir que em va enviar una carta……—La bruixa
encuriosida va preguntar:
—I què hi deia a la carta?—La Mònica ja no volia
mentir més:
—Deia que és mentida!—La bruixa no sabia que dir,
primer es va quedar mirant a la Mònica, després va
decidir parlar:
—No passa res.
—QUÈ???????—La Mònica no s’ho podia creure, una
bruixa l’havia perdonada?
—No passa res, si m’ajudes, si no…
—D’acord, d’acord, t’ajudaré. Però en què vols que
t’ajudi, una nena tan pobre com jo?
—É que….Jo, tot aquest temps que he viscut amb tu,
he vist que podries ser una bona….
—Una bona què?—Va demanar la Mònica, una miqueta encuriosida.

—A no, i com és això?
—Una bona bruixeta!—Va dir per fi la bruixa:
—És que… és que….La meva mare……
—Però, per què?
—Qui és la teva mare, la reina de les bruixes, això no
t’ho creus ni tu!
—Doncs, sí. La meva mare és la reina de les bruixes.—
La nena atrevida (però una miqueta espantada) va
ensarronar a la bruixa. I la bruixa ven ensarronada, a
decidir complir els desitjos de la Mònica (era el nom
de la nena).
—Però al cap d’uns anys quan la nena feia poc que
havia fet els 11 anys, la bruixa va gosar preguntar-li:
—I……Quan em presentaràs, a la teva mare?—Però la
nena sense saber que dir va parlar amb un fil de veu:
—Em…….Jo…….És que…….
—Que li passa alguna cosa a la reina de les bruixes?
—Si………És que, ahir, mentre descansaves em va
trucar…—Però mentre la nena parlava la bruixa la va
tallar:

—Perquè, has aconseguit enganyar una bruixa!, cosa
que ningú no havia fet mai! I coma has comprovat,
quan vaig xocar contra aquella caseta…Va ser culpa
meva, per no estar atenta. I vull que m’ajudis, a ser
una bruixa com cal!—La Mònica, primer una mica
sorpresa, va contestar:
—Si, començarem per la roba, necessitarem una
disfressa ven maca.—La bruixa, es va parar a pensar
un moment:
—Ja ho tinc, al poble del costat hi ha una botigueta
petita, que venen disfresses!—Així que l’Esgarrifosa (que era el nom que la Mònica li havia ficat a la
bruixa), i la Mònica van agafar l’escombra voladora, i
s’han van anar cap al poble del costat, anomenat el
Poble dels Pins.
Així que quan van arribar, l’Esgarrifosa i la Mònica, van
baixar de l’escombra i es van endinsar dins aquella
botigueta plena de disfresses de tota mena. Després
d’emprovar-se, mil vestits, la Mònica va cridar contenta:

—Aquest, aquest—L’Esgarrifosa, va anar disparada cap
al mirall:
—Si, aquest és perfecte, és negre, ple de teranyines, i
fins i tot porta un barret, cosa que el meu no tenia!—
La Mònica i l’Esgarrifosa van tornar a pujar a l’escombra i s’han van anar cap a castell encantat, de dalt la
muntanya dels calfreds. Al cap d’uns minuts ja eren
allà, l’Esgarrifosa l’hi havia dit a la Mònica que allà hi
vivia la bruixa més espantosa del món.
—És aquest, el castell de les aranyes.—Allà només l’hi
haurien d’ensenyar a fer unes quantes pocions, per
què, una bruixa sense saber fer cap poció….Així que
la bruixa va trucar a la porta:
—PÈRFIDA, PÈRFIDA!—Cridava fins escanyar-se la
bruixa. Fins que algú va obrir:
—Per els ratpenats negres, qui gosa molesta a Pèrfida, la bruixa més espantosa?!—L’Esgarrifosa, com a
bona bruixa va dir:
—Jo, que ja no em reconeixes?, sóc la bruixa Negre…—Però la Pèrfida la va tallar:
—Mmmm…..ENTREU, ENTREU!—Així que la Mònica
i l’Esgarrifosa van entrar, dins el castell. Quan van ser
dins, la Pèrfida les va fer seure sobre unes roques
plenes de llangardaixos morts i els va demanar per a
que venien.
—Volem que li ensenyis a la bruixa Negre…Vull dir, a
l’Esgarrifosa unes quantes pocions, per què, a partir
d’ara canviarà!—Va replicar la Mònica. La Pèrfida en
sentir les paraules “ara canviarà”, es va posar a saltar i
ballar per la sala:
—Perfecte!, per fi seràs una bruixa, com les altres…
Ha, hi ara et dono les receptes de cinc-centes pocions, que em van sobrar.—Així que van tenir aquella
paperassa, sen van anar cap a casa de la Mònica,
allà, van començar a fer pocions de totes menes, una
per adormir, una altra per tornar-se invisible…Així,
des d’aquell moment una bruixa que no servia per a
res, es va convertir en una bruixa coneguda a tot el
món…L’ESGARRIFOSA!

PRIMÀRIA
5è B
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Pseudònim: Plastidecors
Curs: 5è PRIM B
Martina Sala

L’aniversari oblidat
Fa molt de temps, en una ciutat on tothom tenia nas
anomenada “Fidallona” hi vivia una família nombrosa.
Eren sis: el pare, en Miquel, la mare, la Núria, el fill
més gran, en Lluc, la Martina que tenia tres anys i la
Judit, la protagonista. Tenia el cabell que li arribava
més o menys fins les espatlles, arrissat i castany. Els
ulls els tenia molt oberts i grossos de color negre. Els
llavis eren gruixuts i ben vermells com la sang. Era
alta i primeta, simpàtica i riallera. Tenia deu anys i en
faria onze demà, al 24 d’agost. U tenia tot planejat.
L’endemà quan la Judit es va llevar, va baixar les escales i va veure que tota la família estava esmorzant
com un dia normal. Ella es va sorprendre que ningú
l’agües felicitat. Tot el dematí va anar com tots els
altres, tranquil i silenciós.
Ben dinat, la Judit se’n va anar a estirar-se al seu llit
tota trista, ningú no l’havia felicitat. Ella volia que se’n
en recordessin ells mateixos. Ella no els i volia dir, avien de ser ells. Uns deu minuts després, a la Judit, l’hi
va sonar el mòbil. Era la seva millor amiga, la Mariona.
Potser ella se’n hauria enrecordat. La Judit va agafar
el mòbil:
—Siiii?
—………….
—Ah! Hola Mariona!
—…………………………………………..
—On?
—………………………..
—D’acord, amb deu minuts sóc aquí.
—………
—Adéu.
Havien quedat que es trobarien d’aquí a deu minuts
al parc de davant de casa seva. La Judit, va demanar
permís al seus pares, va agafar la jaqueta i se’n va
anar. Po

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Aiduálc
Curs: 5è PRIM B
Clàudia Jiménez
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Molts cops la gent diu coses com aquesta.
—Però que em dius, sonat.

I li donen la esquena i se’n van. Però com que a
tothom li agrada saber què pensen d’ells molts s’ho
acaben mirant.

Conec un desert
Conec un desert molt lluny d’aquí,
que és argenti.

Llavors hi ha la reacció u o la reacció dos.
La u és aquesta :
—Com t’atreveixes a dir això de mi!

És semiàrid, fred i rocós,
i de nit es molt fosc.

I se’n van enfadats.
I la dos és aquesta.

La foscor no té problema,
però fa un fred de pena.

Ei, gràcies per dir coses tan boniques de mi. I marxen.

Les dunes son molt altes,
Ep! No es dibuixen en un atles!
Quin desert creieu que és?
El Patagònia pot ser.
És semiàrid, fred i rocós,
i de nit es molt fosc.

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Granota
Gustavo
Curs: 6è PRIM A
Marià Coma

El crític de somriures
En Jordi és una persona normal com qualsevol altre
que té un costum molt estrany. Li agrada fer crítiques
de somriures i això no ho fa una persona qualsevol;
però si no ho enteneu aquest és un exemple:
Persona: La senyora del jersei vermell del mercat a la
plaça.
Somriure: Molt apagat com si tingués problemes en
algun lloc com a la feina o a casa per algun estrany
motiu.
Avaluació: Una estrella.
Després espera a aquella senyora i quan la torna a
veure…
—Hola senyora! He fet una critica del seu somriure i
crec que l’hauria de llegir.

Un dia en Jordi estava a la terrassa del seu bar preferit quan, uns homes vestits de negre, se’l van endur
sense dir-li res.
El van adormir i quan es va despertar es trobava
en una gran sala decorada amb un pilot de coses
luxoses. Va aparèixer un senyor i a poc a poc li va
demanar:
—Voldries fer critiques per al nostre diari? Però que
no siguin de famosos, sinó de gent normal.
—Es clar—va contestar en Jordi—però no fa falta que
em pagueu.
—Per què no vols que et paguem? La teva feina serà
molt dura i t’hi estaràs moltes hores cada dia. Això es
mereix un sou.
—L’única cosa que vull que feu —respongué en Jordi—
és que tothom qui compri el diari el torni perquè jo
me’l quedi i el pugui deixar al meu arxiu.
La setmana següent va sortir el seu primer article
que va causar una gran sensació al món de la premsa
i també al món de l’espectacle. L’únic que a ell els
famosos li entraven per un cantó i li sortien per l’altre.
No els criticava mai el somriure perquè no creia just
que una persona fos més valorada que les altres.
Ah! Que encara no heu llegit la seva crítica? Doncs
és aquesta; però li heu de tornar, eh?
Persona: El director del diari on treballo ara.
Somriure: Molt bo. No el preocupa quasi res. Encara
no l’he perdonat per com em van tractar els seus
homes; però és bona persona i em cau molt bé.
Avaluació total: Cinc estrelles.

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Sud
Curs: 6è PRIM A
Anna Bosch

Una nit de lluna plena
Hola! Em dic Sergi i ara explicaré una història que no
sé ben bé si és veritat o no. N’hi ha que diuen que va
ser un somni i n’hi ha que pensem que és un fet real;
però somni o no, val la pena explicar-ho:
Tot va començar quan l’Awa i jo varem decidir d’anar a
passar uns dies a casa de l’avia, a una vall anomenada la Vall del llop.
Jo sóc un nen més aviat poruc, tinc els cabells pèlrojos, la cara pigada com una nit d’estrelles i la pell
blanca i pàl·lida com la neu a les muntanyes.
L’Awa, la meva cosina, és d’origen Africà i per tant té
la pell negra com el carbó. Té uns cabells foscos i
arrissats que se li aixequen cap a amunt i, perquè no
sigui molèstia, se’ls lliga amb dos monyos. Té els ulls
marrons fosc com la resta del seu cos. Al contrari que
jo, l’Awa és la persona més decidida que conec.
Com us deia vam decidir d’anar a passar uns dies a
la Vall del Llop i ens varem preparar les maletes. Vam
posar-hi roba de tot temps perquè no sabíem del tot
quina temperatura faria.
L’endemà vam anar a la parada d’autobús i al cap de
mitja hora ja érem a la vora de la vall. Vàrem caminar
durant una estona per arribar a casa de l’àvia.
Aquesta estava situada al centre de la vall i pel costat
hi passava un rierol. Al fons s’hi veien uns arbres alts i
foscos que semblava que toquessin el cel.
La casa era una masia petita, de pedra i semblava
molt antiga. Al jardí hi havia un parell de gronxadors
per quan vinguéssim nosaltres. L’avia tenia una gossa,
la Dana i també tenia quatre o cinc xais.
L’avia va estar molt contenta de veure’ns i com que
ja era hora de dinar ens va preparar un bon plat de
macarrons.
Després de dinar vàrem anar d’excursió a un turonet
que hi havia a l’altre costat de la vall. A dalt del turó hi
havia una cova, tan gran i tan fosca que no es veia el
final. L’Awa i jo vam decidir d’inspeccionar-la.
Ens hi varem estar tanta estona que quan vam baixar
ja era fosc i en arribar a casa de l’avia ja vam sopar.
Mentre sopàvem l’àvia ens va explicar que fa anys,
es creia que en aquesta vall hi habitava un home llop.
Cada nit de lluna plena sortia i rapinyava algun animal
per menjar-se’l
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Un noiet jove el va veure i li va tirar una fletxa i aleshores l’ésser maligne es morí.
Ara n’hi ha que pensen que el fantasma de l’home
llop ronda per aquestes terres.
—Però avia,—preguntà l’Awa.—has dit que l’home llop
robava bestiar, t’ha desaparegut alguna bestiola?
—Nois,—contestà l’avia—fa un mes em va desaparèixer un xai…
—Potser…—no vaig poder continuar.
A fora vàrem veure un ésser estrany, era com un llop,
però quasi no tenia pèl.
L’Awa sortí directament a fora per anar a buscar-lo,
però l’home llop s’havia esfumat. I aleshores digué:
—He vist que portava un xai dels teus, avia.
—Awa, has vist si hi havia lluna plena?—preguntà
l’avia.
—Sí. Ho he vist quan tornàvem de la cova.— hem vaig
afanyar a dir jo.
I era cert.
Després vam anar a dormir. Que bé que vaig dormir
jo, en canvi l’Awa estava tan capficada en el cas de
l’home llop…
Ens va despertar l’olor deliciosa de la xocolata desfeta amb nata que l’àvia ens estava preparant per
esmorzar.
Havent esmorzat vam anar al poble a comprar llet i
altres coses que l’àvia necessitava.
I quan vàrem tornar ja era hora de dinar. Quan vam
acabar, tornàrem a la cova i sí, tal com l’Awa pensava,
hi havien petjades, petjades d’home llop. Les seguírem i anaven cap al fons de la cova i allí, estirat, hi
havia un home. En veure’l l’Awa digué:
—Aquest deu ser l’home llop.
—Parem-li una trampa i capturem-lo.—vaig dir jo
entusiasmat.
—No.—digué la meva cosina.—segur que és bon home
i això no ho podem fer. Li direm que quan hi hagi
lluna plena, es tanqui a casa seva, no obri ni les finestres ni les portes, fins que no sigui de dia.
I així ho vam fer. L’home ens va dir que es deia Joan i
ens va donar les gràcies per haver-lo ajudat.
També ens va explicar que era descendent de l’home
llop de la història de l’avia i que ell i la seva família
eren homes de pau i no matarien mai ni a una mosca.
L’únic problema que tenien era que eren homes llop. I
ens varem dir adéu.
Vam tornar a casa de l’avia i hem vaig proposar d’escriure’n la història i es resultat ha estat això.

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Juju
Curs: 6è PRIM A
Judit Bové

Nit màgica
La Gal·la, una nena de 10 anys, vivia en una caseta al
bosc. Li agradava molt, però a la nit, de vegades tenia
una mica de por dels sorolls que sentia a fora.
Aquella nit, ja hi tornava a ser, no podia dormir perquè
sentia sorolls estranys. Va estar hores i hores donant
voltes al llit i intentant dormir. Però no, no podia. Quan
ja eren les dotze, va veure una silueta molt estranya
a la finestra de la seva habitació. Es va espantar
molt, se l’anava mirant per saber què era. Tenia forma
de persona, però n’estava segura de que no ho era.
L’ombra s’anava acostant mica en mica, i de cop ja
era dins de l’habitació. La Gal·la no es va assabentar
de com havia entrat de tant ràpid que havia passat
tot. Primer es va espantar moltíssim, però es va anar
tranquil·litzant en veure que era una fada petita, amb
unes ales platejades, rossa i tota ella brillava. Però,
tot hi així creia que estava somiant. Van estar uns
moments sense dir res, fins que la Gal·la amb una veu
fineta, va dir:
—Qui ets?
La fada va respondre:
—Sóc la fada de les pors, i he vingut a ajudar-te.
Acompanya’m.
La Gal·la estava fascinada pel que deia la fada, tenia
una veu molt dolça i bonica. De seguida va sortir del
seu llit i la va seguir. La fada li va donar una pols daurada i li va escampar per el cos: la Gal·la podia volar!
Tot volant van anar fins un arbre gegantí que hi havia
al mig del bosc i que brillava molt. I per un foradet hi
varen entrar. La nena es va quedar sorpresa, estava
tot ple de fades i follets treballant. Però no sabia ben
bé el que feien. La fada de les pors li va explicar que
estaven intentant solucionar les pors de cada nen i
de cada nena. Hi havia molta feina, però ho estaven
posant en pràctica i en aquell moment li tocava a
la Gal·la. La nena es va posar molt contenta sabent
que ja podria dormir tranquil·la si l’ajudava, però es
preguntava com ho faria.
La fada en primer lloc li va ensenyar com era l’arbre
on vivien i en acabat es van posar per feina.
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—Vine Gal·la – va dir la fada.

La Gal·la la va seguir i van sortir de l’arbre. La fada de
les pors li va explicar:
—El teu cas, és un cas molt fàcil. Tots els sorolls que
sents, no els sentiràs amb aquella pols que te posat
abans. És una pols màgica, i pots concedir desitjos,
però només poden ser coses realment importants.
Te’n donaré uns quants. Els agafes, te’n poses unes
miques a la mà, i demanes el silenci.
—D’acord! – va dir entusiasmada la Gal·la.
—No facis servir més d’una vegada la pols màgica. Si
tens por, pensa amb nosaltres.
—Sí! – va afirmar la Gal·la.
La nena va sentir uns crits.
—Haig de marxar…—va dir la fada.
I de cop, ja no hi era.
La Gal·la va obrir els ulls i va veure la seva mare, que
la cridava. Tot havia estat un somni? Hi havia una
bosseta amb la pols a la taula. Què havia passat?

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: As
Curs: 6è PRIM B
Arnau Masramon

El núvol
Tu que fas estar el cel atapeït,
voles per allà amb delit.
De vegades em vens plorant,
i de vegades vens triomfant.
Tu que sempre hi ets quan miro amunt,
però alguns cops vens petit i moribund.
Tu que ets de cotó,
Estàs en algun lloc de l’horitzó.
Jo que des d’aquí et veig petit com un ratolí,
de tu en faig un rodolí.
De camí a l’escola et veig al cel,
Però estàs quiet com el gel.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Futbol
Curs: 6è PRIM B
Roger Puig

El tauró mutant
Hi havia una vegada, a la universitat, un nen que es
deia Gerard. Avui acabaria la carrera de metge i per
celebrar-ho demà se n’aniria de creuer fins a Hawaii.
En Gerard es va llevar, va esmorzar, es va vestir, va
agafar el cotxe i va sortir disparat cap al port. Un
cop allà vaig ensenyar el bitllet al capità i vaig pujar
al vaixell. El viatge era meravellós, no hi havia ni una
sola ona al mar i feia un solet que enamorava, però
aquesta tranquil·litat no va durar gaire.
Un cop vàrem ser al mig de l’oceà, el mar es va començar a abraonar, i les onades eren cada cop més
altes; el principi, el capità va demanar tranquil·litat
dient que havíem ensopegat una tempesta però de
cop i volta, de les entranyes de la mar en va sortir un
tauró feréstec de catorze metres de llargada i amb
les seves tres fileres de dents de dos metres cada
una afilades com ganivets. La gent, espantada, li va
començar a tirar tot el que tribaven: gandules, cadires,
taules, gerros de plantes…La bèstia, cada cop més
enfadada va començar a provocar grans ones amb la
seva enorme cua per tombar el vaixell i, finalment, va
clavar queixalada al castell de popa del vaixell. Tots
els viatgers, esvarats, es van començar a tirar per la
borda però jo, intentant tranquil·litzar-me, vaig pujar
en un bot salvavides i em vaig posar a remar tant de
pressa com em van permetre els meus braços. Al
cap de dos dies de navegació, vaig arribar en una illa
deserta que no sortia en cap mapa ni en cap enciclopèdia. Estava plena de plantes exòtiques que no havia
vist mai i de animal tant rars que no sortien ni en
els documentals més remots. Sobrevivia com podia:
menjava de la caça de la pesca però sobretot de la
fruita que recollia dels arbres. Bevia de l’aigua d’un
torrent que passava per allà i, quan estava sec, havia
d’esprémer alguna fruita per treure’n el seu suc. Cada
dia era la mateixa rutina: com que el meu bot havia
quedat destrossat, anava a buscar llenya per construir
una barqueta petita i senzilla, amb una vela de fulles
de palmera per si bufava el vent a favor i després, a
atipar-me amb un banquet de fruita impressionant.
Quan no feia vent m’havia d’impulsar amb els rems
del bot, que era l’única part que no havia quedat
destrossada. També em vaig empescar la manera de
posar una mena de bodega a la part inferior de la
barca on hi vaig posar dues canyes de pescar que
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havia construït en la meva estada a la selva i molta
fruita. Em acostumar a menjar peix cru assecat al sol
perquè no hi havia cap manera de coure’l, a alta mar.
El menjar de la bodega s’anava acabant i cada cop hi
havia menys peixos per culpa del fred.

Un dia, mentre navegava, mort de gana i a punt de
morir-me, vaig veure la meva salvació a l’horitzó,
s’acostava a gran velocitat, era molt més gran que
tots els vaixells que en podia imaginar. Coneixia
aquell logotip que apareixia en el vaixell: era un vaixell
de mercaderies xinès! Estava salvat!!! Vaig començar
a fer moviments amb les mans perquè em veiessin i
tant von punt van arribar al meu costat, em van tirar
un flotador i, a força de braços, em van pujar. Van ser
molt amables amb mi: em van donar menjar, beguda i em van deixar en una habitació perquè pogués
recuperar-me de la llarga travessia i perquè pogués
dormir i descansar tranquil·lament. Vaig tenir la sort
de que aquell vaixell portava mercaderies de la xina
cap al port de França. Un cop varem arribar al port,
em varen donar diners per pagar-me un bitllet de tren
per arribar a Catalunya i per agafar un taxi que em
portés fins a l’aeroport. Allà vaig agafar el meu cotxe i
vaig tornar cap a casa. Per fi vaig poder tornar a casa
i viure tranquil·lament.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Troia
Curs: 6è PRIM B
Clàudia Valls

Lliures!!!
Jo, em dic Troia, i aquesta és la meva història:
Érem un manada de ponis Haflinger, forts i rebels,
abans lliures i ara presoners d’un tal Cortés, que
volia conquerir un nou continent, anomenat Amèrica.
Ens havien agafat a Holanda i per mar ens hi havien
portat. Vam baixar del vaixell i ens van portar en un
tancat a la platja. Selva endins, es veien unes llargues
columnes de fum i de tant en tant, se sentia alguna
cantarella. Cada vegada estàvem més nerviosos.
Aquells homes van construir un fort. Al mig hi érem
nosaltres. Per què ens volien? Ens van domar. Ens
posaven ferros per la boca i una mena de cinturó a
la gropa. Després ens l’estrenyien tot el que podien, i, sense resultat, intentaven pujar. Volíem marxar
lluny d’allà, continuar on érem abans, en aquells prats
verds, plens d’herba.

De mica en mica, ens vam anar deixant muntar. Ens
clavaven unes punxes de ferro a la panxa per fer-nos
córrer i ens van començar a fer saltar, tant, que a vegades saltàvem les balles del nostre tancat, però no
podíem sortir del fort, la porta estava tancada.
Un dia, dos d’aquests senyors ens van agafar a mi
i a un meu company ens van muntar i varem anar a
explorar aquella selva. Llavors vam veure d’on venia
aquell fum: venia d’unes tribus que vivien a la selva.
Quan van parar per dinar, ens van lligar en un arbre,
però, nosaltres, llestos com érem, ens vam deslligar i
varem marxar al galop, lluny d’allà.
Es va fer de nit, i varem parar a descansar. L’endemà al matí, quan ens vam despertar, varem menjar.
Després vam preparar un pla. Havíem de rescatar als
nostres companys, però necessitàvem ajuda, érem
molt pocs per rescatar cinquanta cavalls. Per això,
varem anar a veure els homes dels sorolls estranys.
Allà ens vam fer amics dels nens i nenes del poblat.
Van ser aquests qui ens van ajudar.
El pla era aquest: els nens tirarien una pedra a dintre
el fort i, amb al seu idioma, demanarien per entrar i
agafar la pedra. Mentre els homes del fort estarien
distrets amb els nens, les nenes ens ajudarien a obrir
una porta perquè poguessin sortir els nostres amics.
Les nenes pujarien a la nostra gropa i les portaríem
al seu poblat. Llavors, nosaltres marxaríem lluny d’allà,
cap al nord.
El pla va funcionar. Vam galopar dia i nit, sempre
amunt, cap al nord. Al cap de tres dies, arribàvem a
unes praderes verdes, on també hi varem veure unes
llargues columnes de fum i vam sentir uns sorolls.
Eren indis. Ens hi varem fer amics, però aquesta ja
és una altra història. Des d’aquell dia vam ser els
Mustangs. Els esperits d’Amèrica del nord. Érem
LLIURES!!!
FI!!!
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Pseudònim: Temo
Curs: 1r ESO A
Rut Vilarrasa

La nit
Silenci, silenci,
escolteu la nit,
que canta fins
al nadó més xic.
Silenci, silenci,
escolteu la nit,
que els gripaus la rauquen
i els mosquits la piquen.
Escolteu la nit,
que sempre ens envolta,
talment com un negre mantell;
que ens ensenya els estels
i la Lluna també.
Escolteu ben bé la nit
i no tornareu a enyorar al dia;
escolteu ben bé la nit
i no passareu por a les fosques;
i sense treva ni descans
repetireu ben fort:
Silenci, silenci,
escolteu la nit,
que canta fins
al nadó més xic.
Silenci, silenci,
escolteu la nit,
que els grills la canten
i els mussols la udolen.
Si escolteu la nit,
la vida us serà més fàcil,
la por a la foscor no existirà,
i menys encar a les ombres
o als animals nocturns.
I digueu clarament:
la nit és bella,
la nit és clara;
res com una nit estrellada.

ESO
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Pseudònim: Virtual
Curs: 1r. d’ESO A
Alba Mataró

Amics virtuals
Per començar, em presentaré. Em dic Dani, Dani Casals.
Tinc 19 anys, i visc a Girona. Sóc un aficionat a les consoles, als videojocs, als ordinadors… En definitiva, tot el
que porti un xip a dins.
Aquí comença la meva aventura, la millor aventura que
m’ha passat mai.
Vaig quedar fascinat quan em vaig crear un perfil al
facebook, als 16 anys, perquè els meus pares no me’n
deixaven tenir fins aleshores. Vaig començar a tenir
molts amics, i semblava una competició amb els meus
companys a veure qui tenia la llista d’amics més llarga.
Tot va canviar quan vaig rebre una invitació d’amistat
d’un noi d’Amèrica que es deia Jack. Vaig decidir acceptar-lo, així ja tindria un amic més. M’agradava xatejar
amb ell, perquè em divertia practicant l’Anglès i ell m’explicava coses sobre el seu país, Estats Units.
Després d’uns quants dies, vaig tenir una idea; volia tenir
un amic de cada continent. Vaig començar a buscar com
un boig quatre nois dels continents que em faltaven, i al
final en vaig trobar un de cada lloc. En Michael, de Noruega (Europa). L’Anub, de l’Índia (Àsia). L’Ahmed, d’Egipte
(Àfrica). I en Wen, d’Austràlia (Oceania).
Va arribar un moment en el que era molt amic amb ells,
però no deixaven de ser uns “amics virtuals”. I per aquest
motiu, em vaig plantejar l’idea d’anar-los a visitar. Sí, em
va semblar una bona idea. Així, que sense pensar-m’ho
més em vaig fer la maleta amb totes les coses necessàries. Vaig decidir que primer visitaria el meu primer amic,
en Jack, d’Amèrica, i vaig reservar el primer vol d’avió
que sortia cap a Estats Units.
Li vaig dir a en Jack que l’aniria a visitar, i vam acordar
que ens trobaríem a l’aeroport d’allà i que perquè ens reconeguéssim, ell portaria un camiseta de color groc ben
llampant i jo un barret blau ben gros.
Així que passats uns quants dies vaig agafar el vol, i
després d’estar moltes hores dins de l’avió tancat, finalment vam arribar als Estats Units. Vaig veure en Jack
de seguida, amb aquella camiseta, i ell també em va
reconèixer amb el meu barret. Vam anar amb el seu cotxe cap a casa seva, i vam xerrar tot el viatge. Quan vam
arribar a casa seva ens vam posar a dormir de seguida
perquè era molt tard.
L’endemà, quan ja vam haver esmorzat i ja estàvem vestits, em va acompanyar a donar un vol per la ciutat. Era
molt bonica, amb molts edificis i un trànsit impossible.
Em va impressionar molt l’Estàtua de la Llibertat.
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Després de tres dies, vaig decidir que ja era hora de
marxar d’Estats Units, i anar a conèixer el meu segon
amic, en Michel, d’Europa. Vaig dir adéu a en Jack, que
s’havia comportat molt bé amb mi, i vaig agafar un vol
cap a Noruega.
En Michael ja m’havia donat la seva direcció, o sigui que
quan vaig arribar a l’aeroport vaig agafar el taxi i vaig
anar directament a casa seva. En Michael em va rebre
amb una gran abraçada. Era rosset i feia cara d’àngel.
Em va ensenyar la seva ciutat. Era molt bonica, i em va
presentar alguns dels seus amics, tots molt amables.
Vaig al·lucinar amb els fiords! Van passar els dies, i ja
començava a ser l’hora d’anar a visitar el meu tercer
amic; l’Anub de l’Àsia.
Quan vaig arribar a l’Índia, l’Anub ja m’estava esperant.
La seva cara era inconfusible. Tenia un somriure espectacular i una dent trencada, com a les fotos del seu
perfil. Vam prendre un refresc al bar de l’aeroport i vam
anar cap a casa seva. Ell em va ensenyar el seu poble
i el “Taj Mahal”. Després d’alguns dies, vaig dir a l’Anub
que me n’havia d’anar. Ens vam acomiadar, i vaig anar
cap a Egipte, a l’Àfrica, per conèixer el meu quart amic;
l’Ahmed.
A l’aeroport, ell ja m’estava esperant. Vam anar tots
dos cap a casa seva, i la primera cosa que em va voler
ensenyar van ser les famoses piràmides d’Egipte. Eren
impressionants, em van agradar molt. L’Ahmed em va
ensenyar moltes costums i tradicions curioses sobre el
seu poble. Passats uns quants dies, ens vam dir adéu
tots dos i vaig agafar el vol d’avió cap a Oceania, per
conèixer el meu cinquè amic: en Wen.
Quan hi vaig arribar, estava una mica marejat de tant
anar amb avió, però em vaig recuperar de seguida que
vaig baixar. Em va rebre el carapigat d’en Wen, i vam
anar amb tren cap a casa seva. Ell també em va acollir
molt bé, i allà em va explicar moltes històries fantàstiques sobre Oceania i ens ho vam passar molt bé junts.
Amb en Wen vaig aprendre a bussejar. Però va arribar
l’hora de dir adéu al cinquè amic. Ens vam acomiadar,
i jo molt feliç, vaig agafar l’avió de tornada a Girona. A
l’avió em vaig adormir, i vaig somiar amb els meus 5
amics.
Quan l’avió va aterrar a l’aeroport de Girona, vaig agafar
el tren i me’n vaig tornar a casa meva. Quan hi vaig entrar, em vaig asseure a la cadira de la taula de la meva
habitació, i em vaig tornar a connectar al facebook. Allà
m’esperaven els meus 5 amics, impacients per poder
tornar a parlar amb mi.
Doncs aquí s’acaba la meva gran aventura, i com que
m’ho vaig passar tant bé ja estic preparant la versió 2.0
per quan tingui 20 anys.

ESO
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Pseudònim: Onze
Curs: 1r d’ESO B
Artur Roquer

La selva i la girafa
Hi havia una vegada una girafa que tenia el coll molt
i molt llarg i tothom se’n reia perquè s’havia d’ajupir
molt per agafar el menjar dels arbres. Imagineu-vos
com n’era d’alta, que sempre els micos se li menjaven la fruita i gairebé no podia dinar. Havia d’agafar
la fruita dels pocs arbres més alts, i a poc a poc ja
s’anaven acabant. Per això sempre agafava torticolis
al coll, i havia d’anar amb un collaret terapèutic molt
gran, i com sempre, era la riota de tots. Va arribar un
dia que els arbres més alts es van acabar. I gairebé
per miracle, un dia van arribar uns nous habitants a la
selva. Eren impressionants, elegants i de la reialesa.
La princesa al veure que la girafa no podia menjar,
li anava donant fulles que agafava dels arbres més
petits als quals no arribava.
La girafa li agraïa molt tot el que la princesa feia per
ella, per això la deixava pujar pel seu llom i fins i tot,
de vegades al seu cap anant a donar un volt per tota
la gran selva, ja que aquest era el somni de la princesa des que era petita.Els dies anaven passant i s’ho
passaven la mar de bé totes dues juntes.Els animals
continuaven rient de la girafa i de la seva estranya
amistat.
Més endavant a la selva va arribar un drac, en Fogons, que era molt malvat i menjava animals: micos,
zebres, lleons, tigres, tot el que trobava.
Un bon matí el drac va anar al palau de la princesa
que per por estava tancat des que havia arribat el
drac, és per això que la princesa ja no podia fer les
seves excursions amb la girafa. En Fogons, més fort
del que es pensaven, va trencar la porta i va entrar
a dins del palau. Tots corrien pels passadissos i les
diferents estances, fins que la família es va cansar. El
drac va aprofitar el moment i va atrapar el rei juntament amb la reina que ja eren grandets i no podien
quasi córrer, se’ls va menjar;un cop va estar ben tip
se’n va anar del castell, però com que sabia que allà
hi havia teca no se’n va allunyar gaire.
Tots els animals van fugir dels voltants del castell,
però la girafa no ho va fer, perquè passés el que
passés, ella volia estar amb la seva amiga la princesa. Després d’uns dies, el drac, va tornar a dins del
castell i va perseguir la princesa però la princesa va
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saltar per la finestra de la torre, ella preferia morir
saltant que no pas que sent menjada per en Fogons. Però quan va saltar es va trobar amb una bona
sorpresa, hi havia la seva fidel amiga la girafa, que
la va salvar divinament baixant pel coll com si fossin
escales del castell amb catifa i tot, i la va salvar, quan
la va deixar a terra va entrar a dintre del castell, (que
quasi no hi cabia) i va anar a matar el drac, va pujar
per les escales corrent, i el Fogons pensant que a la
finestra hi havia unes escales, perquè la princesa no
es va fer mal va saltar i es va matar innocentment.
Des d’ aquell dia que la girafa va matar en Fogons, els
animals ja no se’n reien i aquell dia es va anomenar
SANT JORDI!!!!!!!.

ESO
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Pseudònim: Jaume
Hergé
Curs: 1r. d’ESO C
Bernat Vilarrasa

Auca de Joan Maragall
1860, què és aquest xivarri,
que a can Maragall va creixent?
Ah, ja ho sé! Hi ha hagut un naixement.
Ben aviat, mostra gran esperit de poeta.
Es quedaria a contemplar
una trista cabreta.
El pare vol que treballi a l’empresa de filat,
ell es mostra molt empipat.
Doncs ell no ho ha triat.
Al Diari de Barcelona ha trobat lloc,
de periodista, que no li agrada pas poc.
També troba bella esposa,
anomenada Clara…
I ara comença la vida com a pare.
Escriu La vaca cega, l’Ametller
La Fageda d’en Jordà.
Tothom els recordarà.
No oblidem pas Les muntanyes,
La ginesta, ni
La senyera que voleia
en cada festa.

La Sardana, el comte Arnau,
Serrallonga, L’empordà, són poemes
del poble català.
1909, Setmana Tràgica a la vista,
Segur que ara toca, una poesia trista.
Què és aquest silenci,
que a can Maragall va creixent?
El poeta ha mort… i se’n va lentament.

ESO
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Pseudònim: Rocafort
Curs: 2n d’ESO A
Jana Font

Una passió, un sentiment
Ara m’ha vingut a la ment aquell estiu, aquell estiu en
què vaig descobrir què era l’amor, l’amor per alguna
cosa, un sentiment que no tothom sap trobar.
Tot va començar a mitjans d’estiu quant els meus
cosins van venir a casa. Estàvem jugant a fora el
jardí i de sobte vàrem començar a fer tonteries, unes
tonteries que van acabar sent la meva vida, ens vam
posar a pujar un sobre l’altre, varem començar a fer
castells.
Passats uns dies, els meus cosins van tornar a casa
seva, i jo vaig dir-li a la meva mare que volia fer castells,
la meva mare es va sorprendre, però em va fer cas.
Un divendres qualsevol ma mare em va portar a
l’assaig dels Sagals d’Osona, la colla castellera d’aquí
a Vic. Estava molt nerviosa, varem entrar al local, era
un ambient molt diferent, vaig notar unes pessigolles
a la panxa. Quant vaig arribar molta de la gent que hi
havia allà em va venir a veure, tots em preguntaven el
meu nom, la meva edat i si volia provar de fer castells,
després un grup que en deien “equip de canalla” em
van venir a buscar i se’m varen emportar a un lloc que
ells anomenaven “zona de canalla”, és un lloc on hi ha
tots els nens i nenes, de seguida amb van començar
a ensenyar-me a pujar, cada cop m’enamorava més
d’aquella afició.
Amb els dies anava coneixent a la gent i ells a mi,
allà hi havia gent de totes les edats, mides i orígens.
Anava fent amics, una amistat que ens unia per una
passió, un sentiment. Sentia que aquella amistat duraria per sempre.
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A poc a poc vaig anar descobrint que no sols els que
sabien pujar podien estar allà, només calia que sentissin passió per els castells. Que allà no només anàvem
a fer castells, sinó que coneixies gent nova, feies amic
que et duraven per sempre, també s’organitzaven altres coses, sopars, sortides… Allà era un lloc diferent,
un lloc on em sentia bé.
Però això només és un record, ara estic aquí, aquí a
punt de pujar, a punt de fer un castells que els Sagals
l’han descarregat molt pocs cops, tothom està molt
nerviós, però amb molta il·lusió de descarregar-lo, comença a pujar el castell, em toca pujar, ara es l’hora,
es l’hora de demostrar tot el que he aprés i de tot el
que he assajat, ja sóc a dalt, col·loco els peus bé, estic
còmoda, comencen a pujar els de sobre meu, pugen
l’acotxador i l’enxaneta, ja són a dalt, no s’ho pensen
dues vegades, l’enxaneta aixeca la mà, el castell està
carregat! El soroll que fa el públic aplaudint i la gent
esclatant d’alegria és l’últim que sents, et concentres,
t’oblides de tot, deixes els teus pensaments en blanc
i treus tota la força que tens a dins, saps que no s’ha
acabat, que ara bé la part més difícil, que estem a un
pas de la glòria. El castell és comença a moure, hi ha
alguna sotragada que ens fa pensar que el castell
cau, però no es així, tots volem descarregar-lo, i no
ens desanimem, començo a baixar, noto que els meus
peus arriben a la pinya, i de dins meu surt alegria. El
castell ja es tot desmuntat, l’hem descarregat. Tothom
ho celebra, alguns amb una llàgrima de felicitat, els
altres saltant i cantant d’alegria. Ens abracem, estem
una bona estona celebrant-ho, però hem de parar,
l’actuació ha de continuar.
Hem acabat l’actuació fent un castell difícil d’aconseguir per als sagals, un repte més aconseguit, un
castell carregat de sentiments.
És una gran experiència, no ho oblidaré mai.
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Pseudònim: Jubi
Curs: 2n d’ESO A
ELisabet Martí
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Una resplendor sobresurt de la planúria,
la monotonia de l’essència,
i implora llibertat,
entre cims de cendra.

Entre l’incendi…

Guardians de resplendor
imperen la superfície.
Àngels de destrucció
Remolquen la mort.

Entre sospirs m’acaronen
vells plors de cendra
pintant de blanc i negre
el camí de l’eufòria.

La joia esclata,
L’esperança guspireja
Les brases cessen
L’incendi, ja respira.

Un vent que bufa exhaust
Un sòl que plora en silenci
Una ànima sense camí
Una flama que apaivaga.
Sobre un rostre esquerdat,
Una gota s’esberla
I de lluny veus xiuxiuejant
Els versos de les tenebres.
Una terra abrasant,
Encara amb delit de sang,
Flueix entre les venes
Com un riu desbocat.
Un horitzó extenuat
Limita el cel de les brases
I plora sobre cossos delirants
Que han xocat contra la foscor de les cendres.
Sota els peus bleïdors,
Entre les cendres tiranes
La fúria s’apaga
I revela amb decepció alès sense ànima.
Perduts entre el rumb,
desalats per la còlera
sospiren des de la distància
i versos funestos preguen.
Veus estremidores bramen esperança
Fils d’or aclamen existència
Arbres somorts dansen la penúria
Esperits galopant contra la fúria.
Anhels extingits,
Ara reviuen de la terra
Com fum s’escolen,
Travessant murs de desgràcia.

ESO
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Pseudònim: Nàiade
Curs: 2n d’ESO C
Cristina Aragonés

Matar o morir
Fosca, cruel, injusta…és així com molta gent em veu.
Por, tristesa, desesperació…és el que solen sentir
quan m’acosto a ells. Però no és així com jo em veig.
Sóc justa per a als desesperats, sóc la pau d’aquells
que tant pateixen. Sóc la dolçor de tot suplici.
Encara recordo aquell dia, recordo ben be el soldat
valent, que va abandonar la seva por per demostrar els
seus valors.
—I ara soldats, cal que sigueu forts, i lluiteu per la vostra pàtria. Recordeu sempre: matar o morir. – repetia
constantment el sergent.
Tots els soldats d’aquell exercit estimaven la seva pàtria
i tenien clar que lluitarien per ella. Tots van fer una estranya salutació i van començar a atacar el seu enemic.
Després d’una bona estona el va veure. Què feia un nen
lluitant a l’exèrcit del seu enemic? El nen mirava al soldat
amb por, inseguretat. No podia matar-lo, era tan sols un
nen, amb els ulls negats de llàgrimes, que no s’atrevia a
disparar… No podia arrencar-li la vida a una persona que
encara li quedava tot per viure i va decidir marxar, oblidar
al nen i seguir endavant. Però en el moment en que es va
decidir, el sergent li va posar la mà a l’espatlla.
—O mates o mors, ho recordes? I no serà ell qui et
mati després de trair a la pàtria, sinó jo. Així que
mata’l i et recordarem sempre com un home valent.

—Senyor, abans trair la pàtria que els meus propis
sentiments, els meus pensaments i la meva consciencia. No perdré la meva dignitat i mataré a un nen,
mai. I si ho faig, potser vostè em recordarà com un
valent, però jo no em sentiré així. – així que no va
acceptar a proposta, va girar cua i el va deixar amb
un pam de nas.
Però no estava massa lluny quan el seu sergent
va allargar el braç i va disparar amb seguretat. La
bala va travessar el cos del valent soldat i va caure
al terra. I en aquest moment vaig haver d’actuar jo.
Aquest cop l’home no tenia pas por, com he dit que
moltes persones tenien al veurem. Ell em va rebre
amb un gran somriure, orgullós d’ell mateix. El vaig
envoltar amb els meus braços plens de dolçor, i
me’l vaig endur lluny, ben lluny d’aquella guerra, on
el dolor d’una bala no podia arribar. On cap dolor
podia seguir a l’home.
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Pseudònim: Arpeggio
Curs: 2n d’ESO A
Paula Molas

Oblida’m
Navegaré fins a tocar,
La línia de l’horitzó.
Guardaré un polsim d’alegria,
En un racó del meu cor.
Et deixaré sota el teu llit,
Una caixa plena de petons.
I a la butxaca de l’abric,
Unes gotes dels meus plors.
T’enviaré una postal,
Escrita amb fils d’or.
On les paraules t’abraçaran,
Amb la més tendra dolçor.
A la nit recordaràs,
Tot el meu amor.
Perquè així t’oblidaràs,
Que ara ja no hi sóc.
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Pseudònim: Puresa
Curs: 3r d’ESO C
Aina Segalés

Al fons del cor
S’acostava una tempesta imponent i aterradora,
d’aquelles tan inusuals. Enmig d’aquella espessor
blanca i exuberant hi ressaltava una cabellera negra,
ara ja quasi blanca pels flocs. Era una noia jove, d’uns
vint anys, però tenia la cara totalment xuclada, ullerosa
i demacrada. Era de constitució vigorosa, nerviüda, alta
i esvelta. Aquells ullets verds, que en uns altres temps
havien estat grossos i brillants havien decaigut per
la malaltia. Tot i el temps i la temperatura continuava
caminant, persistent. En aquell punt, el caminet abrupte
es va bifurcar, però no es va voler allunyar del centre
del bosc. Quan va semblar que no podia més, que estava a punt de decaure, va fer un somriure triomfal i es
va posar a córrer fins a arribar a l’esplanada colossal
que es feia lloc davant seu. Era al cor del bosc. Amb
unes passes àvides, va situar-se al centre i meticulosament va tancar els ulls per intentar sentir sorolls
inaudibles que s’havien unit amb sincronia. Sentia una
opressió dins seu, però va fer-ne cas omís. Es sentia
lliure, plena d’adrenalina, una sensació que no havia
experimentat ni experimentaria en alguns mesos. Es
va sentir feliç i en pau per un instant, apartada de les
mirades de complicitat del món. Però en pensar en el
futur, si és que n’arribava a tenir, s’espantava. Va sentir
una breu punxada de dolor i es va desplomar pesadament al terra cobert d’una capa gèlida que la va anar
embolcallant lentament.
Quan es va despertar, ja no tenia fred, es sentia a gust.
Les parpelles li pesaven, però quan va obrir els ulls
després de lluitar-hi una estona, es va trobar els ulls
esbatanats i la cara estoica de la seva mare. L’últim
que podia recordar era que l’havien trucat per dir-li que
tenien un possible donant de ronyó i que havia d’anar
immediatament a l’hospital. Havia esperat l’ocasió durant dos mesos interminables, i ella va agafar la porta i
es va endinsar al bosc. Des de petita que quan es sentia sola i perduda s’hi refugiava. L’últim que recordava
eren els flocs acaronant-li i caient-li suaument sobre la
cara en la planúria. Va escorcollar aquell espai intensament, no va necessitar gaire estona per saber que era
en una habitació petita, blanca i freda de l’hospital un
altre cop i a punt d’entrar al quiròfan va deduir.
En aquell moment, el més dur de la vida, penses en
les coses bones que t’han passat, en els moments
perduts, en la fugacitat de la vida i en què has estat
mesos patint i que ara tot depèn dels metges, en un

segon pots morir-te. Durant aquests mesos, el dia a
dia és cada com més dur, com si granets de sorra molt
fins se t’escolessin de les mans dèbils. És en aquest
moment que et planteges preguntes que ningú et pot
respondre i que no t’havies fet mai. Per què tan jove?
Per què és tant curta la vida? Quin sentit té la vida? I la
més important, per què a mi?
La mare es va posar a cridar unes paraules en aquell
moment intel·ligibles als metges, que van aparèixer i
em van dir que m’operarien urgentment que esperaven
que em despertés. Seguidament em van aplicar l’anestèsia i de cop i volta tot era borrós i vaig veure com un
forat negre i profund m’engolia ràpidament.

2-12-2011
L’Arlet ja es troba al quiròfan. S’ha despertat totalment
desorientada. No feia preguntes, ja se’n recordava del
procediment de l’altra vegada. Estava nerviosa, patia
pel rebuig tot i que no ho expressés. Nosaltres, els
pares també patim, interiorment, però fins i tot més que
ella. És una situació esfereïdora, en què ningú hi hagués volgut estar. És només un transplantament, però
és ja el segon. Sortirà d’aquí una hora i no sé què dir-li.
Està molt dèbil però vol aparentar el contrari. El metge
ens ha dit que està en perill. Estic desesperada.
2-1-2012
L’Arlet ja està millor. Després d’aquest mes ha millorat,
li ha tornat la vitalitat, les ganes de viure, i vol fer coses
noves que abans no s’havia plantejat. Se la veu molt
feliç. I esperem que duri perquè el metge ens ha dit
que està fora de perill fins d’aquí uns anys. Esperem
que així sigui.
Aquell dia havia nevat. Sentia que la nostàlgia l’envaïa
i la transportava en aquell dia que s’havia escapat de
casa, convençuda que es moriria. Ara no era la noia
decaiguda i trista d’abans, es sentia viva, amb força
i segura d’ella mateixa per continuar i viure la vida el
màxim. Ara apreciava el que tenia, després d’haver
passat per tot això. Es va dir, la vida continua, i va enfonsar la bota en la neu que semblava impenetrable.
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Pseudònim:Clar de
Lluna
Curs: 3r d’ESO C
Georgina Roquer

La passada vida:
—Correm, correm, que el nouvingut explicarà la seva
experiència de la seva passada vida, aquest ja és el
número u, amb infinitat de trilions de zeros al darrera…
—Bé, jo a la Terra em deia Tomàs. Quan ets humà
primer de tot estàs dins la panxa de la mare durant
nou mesos que se’t fan eterns… per més que donis
senyals indicant que vols sortir en tirar puntades de
peu i moure’t, no et fan cas i has d’esperar tot el
temps de gestació.
Quan són petits, i acaben de néixer, és acceptable
que els hagin d’ajudar a fer les necessitats bàsiques
i feines que per un mateix costen de posar a la pràctica. Ara bé, al cap de dos mesos, quan el cervell i els
altres òrgans estan més desenvolupats, observen i
s’adonen de què passa el seu voltant, es senten realment impotents. Els nadons, no ploren perquè tenen
gana, son o fred, no. Els nadons ploren perquè els fa
ràbia no poder parlar i expressar en un idioma entenedor, tot el que pensen. Passa exactament el mateix
quan, al cap d’un any, any i mig d’haver nascut, volen
començar a caminar i no poden. Tenen les cames de
goma i no aguanten el propi pes. Estan mal dissenyats, això està clar. Llavors ja arriba l’etapa dels dos
anys passats que els toca anar aquella escola patètica en la qual ensenyen coses que no tenen sentit i
no serveixen per res en absolut.
De mica en mica, van pujant de nivell fins que arriben
als onze, dotze o tretze anys, que les hormones se’ls
disparen. És una sensació molt estranya en què no
saben què passa al seu propi cos, i els pensaments
se’ls traslladen a llocs increïbles. D’un gra de sorra,
en fan una muntanya, i d’una pedra, el món els cau el
damunt i no troben la solució als problemes més simples. Però per això, hi ha els progenitors, “pares” se’n
diuen, que els guien i els ajuden amb allò que poden.
Per sort, aquesta etapa que n’anomenen pubertat,
als setze o disset anys ja els ha passat i llavors ve el
moment de preparar-se per a ser un adult. Als divuit
anys de vida, una persona ja s’ha de començar a centrar, que ja va sent hora… Alguns marxen dels seus
nius, altres es queden, i alguns ja formen famílies. Tot
depèn de la persona i la cultura. Dels divuit als vint-

i-cinc anys, la majoria d’humans estudien o es posen
a treballar. Volen començar a ser independents. Dic
“volen” perquè no poden, encara en molts casos necessiten l’ajuda dels pares.
Als trenta anys, les persones ja s’han planejat i muntat la vida de la seva forma, de tal manera que han
de ser feliços. En realitat, la felicitat és allò que busquen en el primer moment de néixer, tot i que no ho
manifesten i molts cops, fracassen en la seva cerca.
Dels trenta als quaranta no hi ha massa canvis, van
fent la seva rutina fins que un dia, es miren el mirall
i es diuen a un mateix: “M’he envellit molt”, i els que
s’ho poden permetre se’n van a clíniques i llocs on
els fan semblar i aparentar què realment no són. Es
modifiquen el cos natural.
Llavors ve l’etapa dels cinquanta als seixanta cinc en
què molts dels que han fet continuar la seva família,
es converteixen en avis. És una gran alegria per tots,
i entre avis i néts hi ha una relació amorosa i molt
tendra. Als seixanta-cinc, molts que poden es jubilen
de fer la seva feina o rutina, i passen la majoria del
temps amb la parella, sortint amb els amics i anant a
llocs públics per gastar-se els pocs diners que han
guanyat al llarg dels seus anteriors dies.
Quan arriben als vuitanta, s’han cansat de tot, i la majoria es volen quedar a casa perquè els vénen tots els
mals. Des de un mal el cap, fins a trencar-se algun os.
Fixeu-vos si són mals éssers, que els de la mateixa
família, que solen ser els fills, quan veuen que els seus
pares han de ser cuidats per algú els tanquen en centres de gent gran o hospitals, i així es lliuren de tota la
feina que comporten. Són molt garrepes, això està clar.
I per últim però no menys important, arriba el final
del riu, en aquest cas, la mort. Per una banda, és
molt dolorosa pels que es queden al món, però per
l’altra, pel que pateix la mort és una victòria aconseguida. Lluites entre vuitanta i escaig i noranta anys
per arribar en aquest bonic lloc, al paradís, lloc on
ara podem estar explicant i coneixen sobre passades
vides d’altres éssers.
Jo, després de 120 anys d’haver lluitat i aconseguint
l’antepenúltim dia de la meva vida el premi Record
Guiness de la persona més vella del món, em sento
molt satisfet de la meva passada vida.
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Pseudònim:Déjà Vu
Curs: 3r d’ESO C
Núria Comerma

Memòria a l’11 M
Aquell dia em vaig llevar molt d’hora. Primer de tot, vaig
anar cap a la cuina per agafar alguna cosa per esmorzar
i m’ho vaig menjar tot mentre mirava la televisió. Després em vaig anar a rentar la cara i les dents i quan vaig
acabar em vaig vestir. En acabat d’arreglar-me, vaig dir
adéu als meus companys de pis i me’n vaig anar.
Aquell era un dia molt especial perquè tornaria a veure
a l’Anna després de sis mesos i estava molt impacient.
Tenia una barreja de sentiments dins meu que em pensava que explotaria. Se m’havien fet tan llargs i avorrits
aquells sis mesos sense ella, que en pensar que d’aquí a
una hora la tornaria a veure, em venien ganes de cridar
d’alegria.
Vaig agafar el cotxe i vaig marxar en direcció a l’estació.
Havíem quedat allà perquè ella no va voler que l’anés a
buscar a l’aeroport, deia que no feia falta que hi anés
tan d’hora, així que jo, com que no tenia cap ganes de
discutir-m’hi, li vaig fer cas.
Feia molt temps que estàvem junts, des de l’institut,
però quan vam començar la Universitat, evidentment
cadascú va anar pel seu camí. Era el que havíem de fer,
no podíem dependre l’un de l’altre, havia de fer cadascú
la seva vida i així ho vam fer. Jo vaig anar amb la majoria
dels meus amics a una Universitat de Madrid, la ciutat
on vivíem, però l’Anna sempre havia dit que volia anar
a estudiar a l’estranger, i ho va fer. La seva família no
anava pas malament de diners, i no els representava
cap problema,així que tal dit, tal fet. No ens va ser fàcil
per cap dels dos separar-nos per tant temps, però ara
ja havia passat, ja ens tornaríem a veure, tot s’arreglaria.
Quan vaig arribar a l’estació, vaig mirar l’hora i vaig veure que encara faltava un quart d’hora perquè arribés el
tren, això si no anava en retard. Em vaig esperar al cotxe, escoltant música. Cinc minuts després em va passar una cosa d’allò més estranya. Vaig notar una mena
de brunzit, com si algú hagués sacsejat la Terra, i vaig
notar que el món em queia a sobre, que m’ensorrava.
De cop, em va venir un sentiment de por, desesperació,
enyorança, tristesa i totes les coses dolentes que una
persona pot sentir. No sabia per què, no tenia cap motiu
per sentir això. Continuava esperant-me al cotxe escoltant música, i va començar a sonar la nostra cançó a la
ràdio, la que ens agradava a tots dos. Vaig sentir una
gran tristesa i no sabia per què. Vaig decidir sortir a fora

per airejar-me una mica. Ja passava de l’hora que havia
d’arribar el tren i em vaig començar a preocupar. Vaig
entrar dins de l’estació on hi havia les taquilles per comprar els bitllets i vaig preguntar a aquell home si el tren
que havia de venir anava en retard. De cop, va sonar el
telèfon de la cabina i l’home va contestar. Vaig veure
l’expressió de la seva cara. Es va anar apagant la seva
mirada, el seu somriure amable i va fer una cara de terror que mai abans havia vist. De cop em va dir: “Noi, no
sé a qui esperaves, però no tornarà” No puc descriure
amb paraules el que vaig sentir en aquell moment. Em
vaig quedar allà palplantat, sense poder respirar, amb la
mirada perduda. Quan vaig aconseguir reaccionar, atordit li vaig preguntar a l’home què havia passat, i em va
dir que algú havia posat una bomba al tren. Em vaig deixar caure al terra, paralitzat, sense forces. Em vaig posar
a plorar, a cridar, a picar al terra desesperadament. No
la tornaria a veure mai més, la persona que estimava
més en aquest món se n’havia anat per sempre i per
culpa de persones que ni coneixia, que l’única cosa que
volien era fer mal a tothom, i així es devien sentir bé. De
cop, em vaig imaginar les seves cares rient i passant-ho
bé, contents per haver aconseguit el seu objectiu, fer el
mal que poguessin a qui poguessin. Em va venir molta
ràbia i vaig donar un cop de punt al vidre de les taquilles
tan fort que el vaig trencar. No m’ho podia creure, era
impossible. Ella no s’ho mereixia.
Aquell matí de l’11 de març de 2004, a Madrid, havien
mort 191 persones i 1700 havien resultat ferides.
Va ser un atemptat terrible, un dels més importants
d’Europa, i el més important d’Espanya. Van morir persones innocents, persones que no s’ho mereixien, com
vosaltres i com jo.
Tots ens hem de morir, però tenim dret a fer-ho dignament, com a recompensa per la vida que hem tingut. La
mort és la fi de la vida, és quan tot s’acaba i tots tenim
dret a tenir un final feliç. Però el món no és així, uns hi
guanyen i els altres hi perden. Hi ha gent que necessita
la tristesa dels altres per sentir la seva felicitat, i no saben que la millor manera de viure és sentir-se feliç per
ser qui ets i com ets, i no sentir-s’hi per haver derrotat
a un altre, i ningú, sota cap circumstància, té dret a robar-nos el nostre final feliç.
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Pseudònim: Mirror
Curs: 3r d’ESO C
Sara Cantos

Petits sentiments
Sento que sobra la meva presència,
que tinc una mala essència,
per això vull viure en la ignorància
per no sentir la dura arrogància
que poden transmetre les persones,
absolutament totes: infants, homes i dones.
A vegades crec que no tinc ganes de viure,
fins i tot sento que em costa somriure;
per això vull pujar a l’immens cel
i ser aquell intens estel
que es pot veure en la foscor de la nit,
serà el més brillant, serà el més petit.
Els sentiments poden ser molt fràgils,
d’explicar difícils, però de sentir molt fàcils
i es que sempre costa evitar
tot el que has sentit, tot el que vols oblidar
podria ser el millor que m’ha pogut passar
i és que encara el meu cor m’han que tornar…
I sé que la vida a vegades no té gaire sentit
però només per això no cal viure deprimit,
només preocupat de somriure
en tots els moments,
només preocupat de riure
durant tot el temps
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Pseudònim: Squire
Curs: 4t d’ESO A
Joel Vilarrasa

Cinc minuts
Sembla que ningú no se n’adoni. Sembla que tot
ha d’anar bé sistemàticament sense cap motiu que
pugui fer pensar el contrari. Quin ha estat l’error?
Potser, encara que no ens ho sembli, no hi ha
hagut cap error. Potser ha estat una successió de
fets el que ens ha portat a aquesta situació. No

és descartable. El fet és que no sabem com, però
sembla que la cosa s’ha anat embolicant i no ens
n’hem adonat o no hem pres consciència de la
situació fins massa tard. Com sempre.
Però si les coses estan com estan deurà ser per
alguna cosa, no? Al cap i a la fi, el que compta
és que la societat ha entrat en una època difícil i
diferent, on sembla que els problemes sorgeixen
amb molta més facilitat que abans. Un petit problema ha passat de ser una satisfacció en ser resolt
ràpidament a nits sense dormir, mals de cap o discussions. Però el que a mi em preocupa realment
és com estarà la situació d’aquí alguns anys. L’altre
dia vaig sentir a la televisió que encara ens haurem d’esperar dos anys per començar a veure les
primeres millores significatives i que, fins d’aquí a
set anys les coses no tornaran a ser com abans.
Immediatament després de sentir aquesta notícia
compto quants anys em queden per estar en ple
món laboral. Entre sis i vuit. Dos de batxillerat i entre quatre i sis d’universitat incloent-hi un possible
postgrau. Aquestes xifres s’endinsen al meu cap,
i just quan vaig a dormir prenen prou forces per
mantenir la meva consciència desperta. Començo a donar voltes sobre el que em podré trobar
en un futur cada vegada més proper i familiar. El
meu cap no sap si donar una reacció positiva o
no. En primera instància sembla que me n’alegro.
Però pocs segons després, gairebé sense adonar-me’n, començo a pensar que potser un cop
acabi d’estudiar, les coses no seran tan fàcils com
m’agradaria. L’escalfor i l’alegria que havia notat
en un primer moment, van desapareixent a mida
que faig diverses hipòtesis sobre com serà el meu
primer contacte amb el que diuen que és la vida de
veritat. Fa alguns anys, pensava que el tòpic que
sempre diuen els grans que la vida d’estudiant és
molt millor era totalment mentida. Més tard vaig
començar a canviar d’opinió i ara faria el que fos
per poder quedar-me on sóc ara. Però com que
això no em porta enlloc, torno a pensar en quins
seran els primers problemes de “la vida de veritat”.
Tinc por. M’aferro als llençols i per un moment
penso que voldria quedar-me estirat al llit, tapat
amb el llençol, sense moure’m, com si d’aquesta
manera pogués canviar el futur. Llavors unes preguntes que poden semblar estúpides centren tota
la meva atenció. Què puc fer per canviar la situació
actual? Segurament res. Per què les coses no passen d’una altra manera? Ràpidament la segona té
una resposta lògica i força convincent. Les coses
podrien anar millor. Però també és cert que hi ha
hagut moltes etapes de la història on la situació
ha estat molt pitjor. També hem de tenir en compte
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que hi ha molts condicionants que ens han portat
fins on som, de manera que cap fet en concret ha
provocat aquesta situació desafortunada, però tots
han contribuït a arribar-hi. Per a la primera pregunta també vaig trobar una resposta que va calmar el
meu neguit. No haig d’oblidar que sóc un estudiant
de quart d’ESO que no té cap mena d’influència
en les decisions polítiques del país. Però el que
sí que puc fer és fer tot el possible per arribar a
la “vida real” en les millors condicions possibles. I
això passa per aconseguir treure’m primer l’ESO,
després la carrera i finalment un postgrau amb la
millor nota possible.
Potser va ser la son la que no em va deixar aconseguir una resposta millor, però encara que hi torni
a pensar, crec que és una solució força bona i sobretot pràctica. La situació és la que és, estem on
estem, tenim els mitjans i els recursos que tenim
i no ens servirà de res lamentar-nos si no comencem a reconduir la situació. Si no podem fer res en
aquest àmbit, com és el meu cas, podem preparar-nos per poder sortir amb una bona empenta
quan tot acabi. Finalment, la son i el cansament
guanyen la partida després d’una dura batalla on
el futur, que ha estat l’enemic, sembla que no ens
posarà les coses tan fàcils com voldríem i que ens
hem hagut de rendir i posposar la batalla uns anys
més on intentarem, dia a dia, no sense dificultats,
lluitar per tots aquells somnis que de petits semblaven tan bonics.
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Pseudònim: Fox
Curs: 4t d’ESO A
Nil Novellas

Adolescència fosca
Em vaig mirar al mirall, vaig veure una figura obesa
amb la cara rodona, els braços inflats i les cuixes
ajuntades: aquesta era jo, una adolescent de 16
anys amb pocs amics, quasi sense vida social. En
veure’m al mirall vaig dir:—vull canviar!
Vaig pensar en no dir res a la meva mare ni menys
al meu pare; vaig començar a visitar pàgines web
per trobar formes d’aprimar-me, em vaig apuntar a
un gimnàs i vaig deixar de menjar greixos. Em vaig
aprimar 7 quilos en un mes.
Em sentia millor, a classe tothom em deia que
m’havia aprimat, a mi m’encantava. Vaig decidir

que encara podia estar més prima i vaig buscar
més mètodes per Internet; en vaig trobar un que
consistia a vomitar després de cada àpat. M’hi
vaig acostumar. Em sentia malament però ho feia
inconscientment, el meu cos ho necessitava. Em
vaig tornar a pesar i m’havia aprimat 2 quilos. Me’n
vaig alegrar molt.
A classe ja no era una simple estudiant, cada
vegada era més popular, els nois de la classe em
parlaven, les guapes també i es clar també tenia
les antigues amigues.
Va arribar l’estiu, era increïble, els bikinis de
l’any passat m’anaven grans! Vaig haver de comprar-me’n de nous, però a l’hora d’emprovar-me’ls,
al mirall que hi havia a la botiga, encara em veia
grassa. Havia deixat d’aprimar-me durant unes
setmanes, però vaig tornar a fer servir aquells
mètodes.
Em vaig apuntar a una agència de models. Últimament estava de moda i tothom s’hi apuntava. Em
vaig fer un àlbum fotogràfic, era obligatori fer-lo, i
vaig esperar.
Passaven els dies, setmanes, mesos… fins que
vaig decidir trucar a l’agència. Vaig preguntar per
què no m’havien avisat, em van contestar que jo no
era la seva figura.
A partir d’aquell dia em vaig deprimir molt. Després
de cada àpat vomitava, gairebé no menjava, no
deia res a ningú i a les nits no parava de plorar.
No volia fer res, no estudiava, no parlava amb ningú, no menjava, només volia aprimar-me.
Les notes acadèmiques havien baixat molt; la
meva tutora va cridar als meus pares i els va explicar la meva situació. A mitja classe em van cridar
i em van fer anar a aquesta reunió. La meva mare
desesperada quasi no podia parlar, el meu pare
preocupat i la tutora, tímida, em va dir:—et portarem a un altre centre, Dolors, un centre especialitzat en la teva malaltia.
Em vaig quedar de pedra:—La meva malaltia?
Quina malaltia tinc?—Vaig dir. Em van portar una
bàscula i em van fer pesar.
Pesava 26 quilos i tenia anorèxia.
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Pseudònim: Pobre vell
incomprès
Curs: 4t d’ESO A
Eloi Soldevila

Quan ja no queda res
Ja feia molt que estava tranquil; feia molt que ho
havia deixat tot enrere. Ara ja no el necessitaven; ara,
a la seva vida ja li quedava poc per finir.
Ho recordava tot… sens ell voler-ho. Per ell, els dies
feliços havien acabat. Era el moment d’apartar tot
bell sentiment i preparar-se per a l’obscuritat.
Dia a dia veia infants riure sens pensar… innocents.
Ells no sabien el que podia arribar a costar, aconseguir un somriure honest; no sabien quanta foscor
podia ocultar una cara d’aparença feliç.
Veia casats, amants, parelles… i alguns pocs amics
de veritat. Ells… hi confiaven plenament: sense
pensar-s’ho s’haurien sacrificat per l’altre, ho haurien
donat tot, haurien renunciat a tot! Fins i tot a aquesta
gran amistat; només per l’altre, sempre per l’altre.
Però ells… no sabien què era perdre aquesta persona, quedar-se sol, sense poder confiar en ningú, en
un món hostil, perillós i malvat.
Ell caminava, sens pressa, sens ganes, sens destí, pels
carrerons estrets d’un poble en ruïnes, ja oblidat, pels passadissos de sa casa sens vida. Cap objectiu, cap intenció.
Mirava, fixant-se en tots els colors, en totes les
formes, en les textures de la llum… però no hi veia;
no podia descobrir cada secret amagat només mirant
ells ulls, observant través de capes denses i fosques.
Escoltava cada so, fos soroll amarg, música celestial
o un respir ofegat; però no hi sentia, havia oblidat
com escoltar, només sentint la veu, el batec més trist
del cor, que es desfà en la claror més fina.
L’home està cansat. Assegut sobre un grapat d’herba
molla té la mirada fixa a l’infinit. Fa temps que una
expressió trista ha esberlat la claror càlida dels seus
ulls. Entona una cançó malenconiosa mentre recorda el seu apogeu. El paisatge que veu no li agrada:
els núvols tapen el sol, els arbres ploren les últimes
gotes que els queden,… un mal paisatge junt d’una
vida infeliç… Pensa en l’altra gent ferida, que quan el
mira s’afligeix. No li agrada. Els dies haurien d’ajudar
a tirar endavant, a superar obstacles, a eludir dificultats,… i, sobretot, a viure una vida plena i feliç.

En plegar les ales havia renunciat a tot. Prou
cansat d’ajudar… esperant haver-se guanyat
suficient descans. Trist i afligit s’havia apartat,
buscant un final senzill. Havia oblidat els seus
antics propòsits, les seves metes principals.
Havia oblidat els seus principis. Ara, ell ha
d’obrir ses ales gegants, d’un pur blanc, i volar.
Ha de travessar el cel i acostar-se al sol, vencent-lo, superant-lo, i arreglant el paisatge trist
que eclipsa els mals dies de les persones.

ESO
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Pseudònim: Tu
Curs: 4t d’ESO B
Clàudia Viñeta

Por?
Estimada Por,
Què vols de mi? Et vols apropiar del meu cos? Doncs
et dic una cosa: ja ho has aconseguit. Estic envoltada
de por. A la meva sang només hi ha por. Por de què?
Por d’estar sola, por d’estar amb massa gent. Por de
tenir massa coses a dir, por de no saber com expressar-me. Por de fer mal, por de fer-me mal. Por que tot
em surti malament, porque tot em surti massa bé. Por
de viure, por de morir.
Vull alliberar-me de tu, però no puc. Llavors, què
vols que faci? Seguir lluitant perquè sempre em
vencis? N’estic farta. Estic farta de viure amb tu,
amb por, amb ganes de saber què passaria si aconseguís viure sense tu. Però no ho puc saber. No ho
podré saber mai? Si és així prefereixo morir. Prefereixo no viure, si he de viure rodejada de por. Tota la
vida m’has acompanyat, no creus que ja és hora que
tu segueixis el teu camí i jo segueixi el meu?
Atentament,
Algú que vol viure sense tu
Vaig pensar en enviar la carta. Però, després em vaig
posar a reflexionar. Tothom té pors. Por d’allò desconegut, por de quelcom invisible per als nostres ulls,
por d’allò que mai no hem sentit o d’allò que no volem
tornar a sentir. Por de tot allò que encara hem de
viure, por d’allò que no sabem com acabarà.
Molta gent diu que vèncer les teves pors et fa ser
més valent, però, més valentia és aprendre a viure
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amb por, no? I si jo aprenia a viure amb les meves
pors? I si m’arrisco a viure amb por? Si no t’arrisques mai no pots guanyar… Impossible. Hi havia
viscut tota la vida i no hi volia viure més. Viure
amb por? Quina bestiesa! Mai no podria conèixer
la felicitat, l’amor, l’amistat, la bondat, la bellesa si
la por i la desconfiança no s’apartaven de mi.
La por ha de marxar de mi, del meu voltant. Marxarà.
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Pseudònim: Estalactita
Curs: 1r Batxillerat A
Carla Castany

Carta sense destinatari
Estimat possible lector,
Trenta-cinc anys són els que tenia la meva mare i
cinquanta són els que aparentava en aquell temps.
No gosava ni parlar de la malaltia a casa; bé, dic
malaltia sense saber en realitat de què estic parlant.
Allò no era un mal natural; la meva mare ara ja ni
s’aixecava del llit i cada dia que passava es feia més
vella. Sempre em repetia el mateix: “ Alícia no passa
res. Quan jo ja no hi sigui…”. No ho podia suportar,
només pensar en el que li podia passar, els ulls se
m’inundaven d’un diamant líquid i càlid.
Només tinc disset anys i sóc clavada a la meva mare
en els seus bons moments. Tenim la pell pàl·lida i la
nit ens envolta la cara deixant-se caure sobre les
peculiars espatlles fines i menudes. El meu nas fi
fa joc amb la meva cara allargada i prima igual que
el d’ella. Aquella nit hi havia el ball típic del nostre
poble. Les noies ens quedàvem dretes en un racó de
la plaça i els nois ens venien a buscar per ballar. Era
molt bona ballant, per això aquella nit no volia ballar
amb qualsevol noi, volia ballar amb algú que sabés
portar el meu ritme. Que els braços d’un noi valent
amb guiessin per enmig d’aquella esplanada era el
meu somni i es va complir just en aquell capvespre.
Se m’havia enganxat el vestit sota els peus d’una
noia més gran i tenia massa vergonya i em feia
massa respecte per demanar-li que mogués el seu
peu gegant de sobre el meu vestit, però no va caldre.
Un noi morè i forçut es va acostar a mi i, en veure el
meu problema, no va tenir cap mena de recança en
fer-li veure a aquella noia el problema que m’estava
causant. Agraïdíssima em vaig girar cap a ell amb el
més encantador dels meus somriures, que va millorar
després de veure la seva perfecció. El seu somriure
eclipsava el meu sense ser res més que mostrar una

part de les blanques perles que s’amagaven darrera
uns llavis definits per un àngel. Quan vaig aconseguir
sortir de l’estat de xoc i li vaig donar les meves més
sinceres gràcies va augmentar més el somriure i em
va preguntar si volia ballar. És clar que ni m’havia
de pensar la resposta; era el noi més atractiu que
havia vist mai i volia ballar amb mi, però les meves
paraules es van entortolligar i només vaig poder
assentir. Era el millor ballarí que havia vist mai. Els
seus peus ballaven sobre les rajoles i els seus braços
musculosos em feien girar i girar com si d’una nina es
tractés. Després ens vam asseure en una gran llosa
que estava una mica amagada i vam poder parlar.
Em va explicar que és deia Dídac i que havia vingut a
viure amb els seus tiets perquè els seus pares havien
mort. Des de llavors vam ser inseparables. Cada dia
ens trobàvem en la cabana de fusta de l’hort del
meu tiet i ens explicàvem històries, somnis que ens
passaven pel cap. La meva mare el coneixia i no li
agradava gaire que anés amb ell perquè no era de
bona família, però a mi m’era completament igual.
Amb ell podia ser jo mateixa.
La nostra història semblava eterna i perfecte.
Intentàvem veure’ns tant com podíem, però era una
tasca difícil perquè la nostra regió travessava uns
temps difícils i les condicions de vida i de treball no
ens deixaven gaire temps lliure. Encara que, tot i els
obstacles que ens trobàvem, cada dia aconseguíem
escapar-nos del poble i arribar a la nostra cabana,
el nostre petit niu d’amor, on només importaven els
nostres sentiments compartits.
La meva vida, però, va fer un gir inesperat un vespre
d’un dimecres dels meus divuit anys. Mentre nosaltres
estàvem al nostre paradís particular vam sentir unes
sirenes que amb temor vam reconèixer com les alarmes
que ens avisaven d’un atac aeri. El primer moment ens
vam quedar immòbils, però la meva mare em va venir a
la ment. Ella nos es podia moure del llit, ella no es podia
amagar. Sense donar explicacions a en Dídac vaig sortir
corrents cap a casa meva amb en Dídac trepitjant-me
els talons. Quan vam arribar a casa ell va entendre el
que passava, però no hi havia temps, els avions feixistes
ja arribaven. Vaig intentar entrar a la casa, però en Dídac
em va aturar, em va empènyer cap a fora i es va endinsar
a la casa per salvar la meva mare.
En aquells moments em van venir moltes coses al
cap, però no pas el que realment va passar. Els avions
havien arribat i una bomba va caure prop del poble.
El tremolor que va provocar va moure tot el poble, i va
fer caure les parets que contenien les dues persones
més importants per a mi. Per salvar-ne una, l’altra
havia mort, tot era culpa meva! Jo m’havia quedat
parada davant de la porta i havia deixat que en Dídac
morís per salvar una dona amb una malaltia terminal.
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I ara estic vivint la meva vellesa amb solitud i amb uns
turments que només acabaran quan em reuneixi amb ells
dos a l’altra vida. Només volia deixar escrit la meva manera
de patir aquesta homicida i estúpida guerra perquè si
algú ho llegeix sàpiga que la guerra també es va patir en
els pobles més petits i així la nostra història potser serà
recordada i no caurem en l’oblit de les víctimes.
Alícia
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Pseudònim: Portàtil
Curs: 1r Batxillerat A
Mireia Duran

Records
Mai no som conscients del que tenim fins que ho
perdem. Alguns, però, perden aquestes coses de
mica en mica. La memòria n’és una. D’altres, en
canvi, perden tot el que tenen en pocs segons, en
un instant que es queda guardat al seu cervell, i
que durant tota la seva vida els perseguirà, fent-los
recordar i pensar en aquell moment. Un instant ple
de soroll, colors, mirades, crits…i una llum de color
blanc, que es va fent cada vegada més intensa, i al
mateix temps més freda.
Fa uns mesos vaig tenir un accident. Des d’aquell
dia no recordo gairebé res, i visc el dia a dia sense
recordar el que faig. La meva memòria amb prou
feines dura tres segons, alguna cosa en el meu
cap no rutlla massa bé. Tinc com un tel davant dels
meus ulls que m’impedeix veure el que veu l’altre
gent. Qui sóc? D’on vinc? Què em passa? Per què
no recordo gairebé res? Aquestes preguntes no
marxen del meu cap, són preguntes que no paro de
fer-me una vegada i una altra. Abans he dit que no
recordava gairebé res, però no és veritat. Dins del
meu cap hi tinc gravats dos moments, dos records
que em fan mal, molt mal, però alhora m’omplen de
felicitat. Són petites estructures que no sé encaixar,
dos instants que no sé acabar de recordar.
Recordo tenir un paper a la butxaca. El vaig agafar
i me’l vaig mirar, una i una altra vegada, i vaig veure
que era una entrada, una entrada ben curiosa, groga, d’un groc cridaner, i tenia alguna cosa escrita.
Posava 18 de Maig del 2011, Inter de Milan – Chelsea. Era ni més ni menys que una entrada de la
final de la Champions. Quin Chelsea, el meu Chelsea! Aquell del qual sóc soci des de que vaig néixer,

aquell que m’ha fet viure grans moments d’alegria,
aquell que m’ha fet plorar, plorar de felicitat i plorar
de tristesa, aquell que m’ha fet sentir,… Recordo
aquella entrada i aquell dia… Tot va passar molt ràpid. Em portaven amb moto i anava sense casc, feia
molt fred, la carretera era molt molla i tot relliscava
molt. Anàvem a gran velocitat, fèiem tard a la gran
final, en aquella a la qual poca gent aconsegueix
ser, però molta ho desitjaria. Vam relliscar, vaig fregar el genoll molt fort amb el terra, vaig caure de la
moto i aquesta em va colpejar el cap. Vaig sentir un
gran dolor, un dolor molt intens.
També recordo el cartell d’una botiga. Un cartell
blanc amb lletres negres on posava: “Viu la vida
amb qui més estimes”, juntament amb aquest record
ve el més poderós, aquell record que tots tenim,
el record de l’amor, aquell record que tant ens fa
sentir. Recordo els seus cabells negres com la nit,
els seus ulls blaus com el cel d’un dia d’estiu sense
núvols. El seu somriure, quin somriure, d’aquells que
només mirar-los t’omplen el cor, d’aquells que tota
persona sent que vol tenir al seu costat, aquell somriure tan seu, aquell somriure que tant m’agrada.
Obro els ulls, em desperto. Quan de temps porto
dormint? Què m’ha passat? Una claror molt forta no
em deixa veure res. Ho veig tot negre i em roda el
cap, quant de temps dec portar amb els ulls tancats? Tanco els ulls, em fan mal, molt mal. Sento
una veu i torno a obrir-los. Estic estirat en un llit, un
llit blanc d’aquells on ningú vol estar, on, si hi ets, és
perquè alguna cosa t’ha passat, pots estar malalt,
en coma, amb una cama trencada… Però alguna
cosa t’ha passat. Sí, estic estirat al llit d’un hospital.
Observo el meu voltant, estic en una gran habitació,
molt avorrida pel meu gust, és una habitació que
està dividida en dues, per una cortina blava. A l’altre
cantó de l’habitació hi ha un nen, un nen petit amb
la seva mare, que té la cama trencada. Intento aixecar-me del llit però no puc, em fa mal tot, sobretot
el cap. Quin mal que em fa! Me’l toco i hi tinc una
bena. Que estrany, què m’ha passat? Per què sóc a
l’hospital? Torno a provar d’aixecar-me. Ara sí que
puc. Surto de l’habitació i veig un passadís llarg,
molt llarg, un passadís amb moltes portes a la dreta
i amb moltes portes a l’esquerra. Veig diferents persones: metges, infermeres, doctors,… Tinc una sensació estranya, no m’agrada com em sento. Tothom
té presa, els doctors corren, els malalts s’espanten,
però jo vaig caminant sense que ningú s’interposi
per el meu camí, sense adonar-me’n sóc al final del
passadís. De cop sento l’ascensor i algú que m’era
molt familiar surt de dins, la veig a ella, aquells ulls
blaus, aquell cabell negre i ni més ni menys que
aquell somriure, aquell somriure que tant m’agrada.
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Pseudònim: Morrissey
Curs: 1r Batxillerat B
Júlia Blay

Lloança al llir entre cards
–Ai, car forà, jo estimo i a la vegada pateixo. I no és
un d’aquells capritxos superficials, carnals i temporals,
sinó un amor vertader, fidel, lleial i perenne encara que
em traeixi o em falli, m’abandoni o m’odiï.
–I doncs? Parleu-me i expliqueu-me què és el que us
encisa d’ella –contestà innocentment el nouvingut.
–És bella, molt bella, gran d’ego i petita a la vegada;
forta, tot i ser d’aparença fràgil, lluitadora i noble. En
aquest món, ella és el llir entre els cards de Marc.
–Veig que us té captivat. I per què no us decidiu a
expressar-li el vostre amor per comprovar si és correspost o no? Si així fos, seríeu l’home més feliç de tota
la faç de la Terra i el seu sofriment s’extingiria.
–Però què us empatolleu? Oh, que en sou, d’ingenu i il·lús,
estranger! Les meves intencions no són cap a una dama
de carn i ossos, sinó cap a la dama de les dames, la seva
eterna mare de sang blava: la meva pàtria, Catalunya.
En aquell moment el forà es quedà sorprès; no hauria imaginat mai tal passió cap a un bé immaterial. Estava intrigat,
volia saber què significava aquell desconegut sentiment
del seu company i, tot morbosament, li ho preguntà.
–És difícil de contar –respongué l’enamorat–, probablement vós no ho comprendríeu, i més si no provenim de
les mateixes arrels. De fet, som pocs els que ho entenem
i compartim. Tanmateix, deixeu-me intentar-ho: Catalunya és molt petita, sí, però com diuen en les meves
contrades, en el pot petit hi ha la bona confitura, i com
n’és de cert, aquest refrany! Tal i com m’heu comentat,
us pregunteu per què dimonis ella és mestressa del meu
cor; bé, aquesta estima ve d’una profunda necessitat
de protegir-la davant de la seva tirana germana, corpulenta de cos però petita d’enteniment, que abusa d’ella
xuclant-li la sang fins a deixar-la en la pell i l’os.
“De fet, la meva amada pàtria arribà a ser gloriosa durant
la seva joventut: el seu primogènit, Jaume, la lloà per tot
el Mediterrani, entregant-li terres i terres, tot augmentant
el seu poder i prestigi; fou la mare biològica del grandiós
descobridor de les Índies Occidentals, del creador de
la casa de Déu més sublim, de l’home que revolucionà

l’art europeu i seduí la resta del món amb els retrats de
Gal·la… “És tant, l’amor que sento per Catalunya, que
davant d’ella m’agenollo, em declaro fidel servent i li
prometo amb la mà al cor que lluitaré fins al final per
retornar-li la seva legítima llibertat i l’honor que es
mereix. Perquè, per davant de tot, jo fui, sóc i continuaré essent fill de Catalunya fins al final de la meva
existència”.
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Pseudònim: Melodia
Curs: 1r Batxillerat C
Laia Comerma

Trencant cadenes
Obro els ulls i miro enlaire,
albiro amunt, fins que m’ho priva el cel;
com els ocells lliure onejo
i sobrevolo un país incert.
País de boscos i carenes
i bonics rius cristal·lins,
de patrimoni bell i il·lustre,
pàtria estimada fins els confins.
Com un plorat tresor perdut,
l’han lligat de mans i cames
i tan bonica és sa parla
que la llengua li han tallat.
Li fan creure que somia,
que aquells temps no han passat,
que el llibre i la moneda
malaltia han agafat.
Un país de grans poetes,
de grans músics i pintors,
d’homes savis amb proeses,
no pot patir tal deshonor.
Com pot caminar si no té cames?
Si li han parat el pensament;
si li han pres la parla, la cultura,
tants cops l’han ferit vilment!
Un país que han tocat els àngels,
que les muses visiten constantment,
on, si Déu baixés, voldria viure
i fer-hi el superb paradís etern.
A qui Atlàntida i Sinera
deuen tot el seu encant,
on fama, fortuna i bellesa
no són fruit d’un efímer instant.
Per això, jo miro enlaire,
per veure el tresor des del cel.
Oh! tan virginal bellesa
del dolç país dels Pirineus.
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Pseudònim: Leslie
Curs: 2n Batxillerat B
Aissata M’Ballo

Carta adreçada a l’invasor de la meva
vida privada
Us agradarà saber que aquest petit llibret folrat en
cuir de color verd fosc provinent dels pobles alemanys és un diari, propietat privada d’una senyoreta
molt apreciada a tot Londres, de la qual no en penso
pas dir el nom, no sigui cas que us llegiu el diari i
aneu difonent rumors sense cap ni peus per tota la
ciutat.
Si, m’estic adreçant a vós, a qui teniu el llibret a les
vostres mans i creieu que podreu seguir llegint i passant les seves pàgines tranquil·lament, sense pagar
cap preu a canvi.
Primer de tot, hauríeu de saber que un diari no és
qualsevol mediocritat que pot ser llegida per tothom.
Només faltaria! Se suposa que això ho hauria de
saber fins i tot el servent més inculte, però, per si de
cas, us ho explicaré. Com ja he dit anteriorment, un
diari és un llibret – em sembla que fins aquí hi arribeu
fins i tot vós – on una persona hi escriu diàriament
què passa cada dia. I només aquella persona – sí,
aquella persona i no vós!—, que n’és la propietària pot
llegir-lo, ja que és personal i summament privat. Per
tant el que esteu fent és totalment incorrecte i invàlid.
A més, si teniu cor, encara sou a temps a deixar el
diari on l’heu trobat, ja que ningú amb una mica de
cor i dignitat pròpia, ni que sigui un trosset ben petit,
s’atreviria a entrar dins la cambra d’una senyoreta tan
refinada i apreciada com ho és la seva propietària,
i encara menys a regirar els calaixos del seu armari
–precisament allà! – per buscar el que no ha perdut
ningú, cosa que heu fet vós, perquè si no, no m’explico com ha arribat a les vostres mans – com sigui que
alguna de les meves serventes us l’hagi lliurat a canvi
del que no m’atreveixo a dir tastarà la meva fúria! –.
I jo em pregunto… quin interès teniu en seguir llegint? Com sabeu que el que contenen les pàgines següents no és més avorrit que la vida de qualsevol talp
cec? O que realment això no és el que sembla ser,
sinó que és un llibret disfressat de diari que només
conté escrits de diferents cartes d’amor que mai no
han estat enviades al seu destinatari? Qui us assegura que passareu una bona estona llegint-lo?

Si sou una persona amb una mica de dignitat pròpia,
una mica de cor i una mica de remordiments, tanqueu
immediatament el diari –o el llibre de cartes d’amor
o el que sigui—, torneu-lo a deixar on l’heu trobat i
feu veure que no ha passat res, perquè en realitat no
ha passat res, oi? Només heu intentat envair la vida
privada d’una senyoreta molt honrada, res més.
I si, per qualsevol motiu, seguiu llegint les pàgines del
llibret que teniu a les mans, sapigueu que no penso
descansar fins que el meu pare mogui cel i terra – i
mar si cal – per donar-vos caça.
P.D.: Si sou Lord Thompson, sí, el Lord Thompson de
la casa que hi ha a l’altre costat del Tàmesi, feu veure
que no heu llegit res del que hi ha a sobre d’aquesta
nota, i seguiu llegint la resta del diari.

BAT
2n B

Pseudònim: El silenci de
les muntanyes
Curs: 2n Batxillerat B
Judit Rovira

El silenci de les muntanyes
Jo tenia només catorze anys quan ma mare em va
portar en aquell lloc recòndit de la ciutat.
Aquell era un espai situat als afores del centre de l’Escala, on només hi anaven els enamorats de la lectura, i
ma mare n’era un d’ells. Era una biblioteca, un espai on
s’apilotaven tot un conjunt de llibres, alguns oblidats i
d’altres de coneguts. Hi havia moltes files de prestatges amb molts llibres a cadascuna. Ma mare comença
a rondar per aquell espai tot observant-los, i jo, fascinada, vaig vagarejar per aquell entorn buscant un llibre
que em cridés l’atenció, un que em reptés la fascinació.
Tot caminant vora les prestatgeries vaig observar un
volum que en sobresortia. Era de tapes blaves i tenia
unes lletres platejades que deien El silenci de les
muntanyes, de Júlia Clax, una autora desconeguda per
mi, és clar. Aquest fou el llibre que em fascinà i fou així
com me’l vaig endur i el vaig ensenyar a la mare.
Quan vaig ser a casa, a la vora del foc, m’asseguí
damunt del sofà tot escoltant la tranquil·litat de la nit,
els sons de dins i fora de la casa, el soroll dels cotxes i
dels ocells. Fou així com vaig palpar les tapes del llibre
i obrir la primera pàgina. Vaig llegir les tres primeres
ratlles, i tan bon punt vaig començar la lectura, m’hi
vaig endinsar. El Silenci de les Muntanyes tractava
d’una noia jove d’uns quinze anys anomenada Clàudia,
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la qual s’havia quedat òrfena als cinc anys, i la major
part de la seva joventut l’havia passada en un orfenat. La Clàudia era una noieta molt reservada i molt
tímida, així doncs, no tenia gaires amics, i, amb el pas
dels anys, es va endinsar en la lectura. Fou així com
la Clàudia es dedicà a escriure novel·les. En aquesta,
Júlia Clax explica l’experiència personal de l’orfandat
de la Clàudia.

A la matinada, els primers rajos de l’albada del dia, entraren per la finestra del balcó de casa i m’il·luminaren.
Fou així com em vaig adonar que havia estat llegint
tota la nit i gairebé ja m’havia acabat de llegir el llibre.
Vaig quedar estupefacte de la història, del llenguatge
de l’autor, de la lectura i, en fi, del llibre.
Actualment, passats vint-i-sis anys, encara conservo
aquell llibre que em va regalar ma mare, el que em va
endinsar en la lectura i em va ajudar a emprendre el
camí cap a les novel·les. Des d’aleshores, passo gran
part del meu temps lliure a la biblioteca dels afores de
l’Escala, on realitzo una ruta pels passadissos plens de
llibres; en trio un que em crida l’atenció i m’endinso en
la seva lectura, tot seient a les butaques que hi ha al
final de la biblioteca, on el silenci és l’element clau per
començar la lectura.

BAT
2n C

Pseudònim: Tomàquet
Curs: 2n Batxillerat C
Josep Juan

Dins
La felicitat és en un mateix.
Busca-la, troba-la, i viu aquest regal finit.
Lluita, esforça’t i sobreposa’t.
Aprèn, accepta i segueix.
Oblida’t de l’odi.
Que la justícia venci a la injustícia.
L’exterior transparent…
Inspecciona’t, aconsegueix.
Tot plasmat en un paper,
Tan simple i senzill, tant contingut, tan important.
Entén, sigues.
Canviaràs, canviaré, i tornarem a pensar.

BAT
2n C

Pseudònim: La doble
cara de la moneda
Curs: 2n Batxillerat C
Cristina Roca

Un joc per atzar
“Cara” ho faig, “creu” no ho faig. Vaig tirar la moneda
a l’aire. Van iniciar-se aquells petits instants en que
has decidit jugar-te el teu futur a cara o creu. Per mi
no era la primera vegada. Un petit moviment de la mà.
Uns segons de patiment, o més ben dit, un lleuger
pensament de la teva ment que t’adverteix que allò
que estàs fent és un bogeria. Que en aquell mateix
instant canviaries d’opinió. Ningú no t’assegura que
res sigui per sempre, però que cada una de les teves
accions marquen la teva vida. Penses que en qualsevol moment tot pot donar un gir, i allò que fa un segon creies impossible, pot fer-se realitat. La moneda
va donar la primera volta a l’aire. Vaig observar-la amb
la mirada fixa i pensant en el que estava a punt de
passar. La resta de la meva vida depenia únicament
de la gravetat que sostenia la moneda en l’aire.
Va caure sobre el terra, va donar unes quantes voltes
sobre sí mateixa i vaig tancar els ulls molt ràpidament
per no observar el resultat d’aquella terrible acció que
havia comès. Certament, tothom s’equivoca alguna
vegada, som humans imperfectes, però ens hem de
fer càrrec dels nostres propis actes.
Segons un amic meu, tot funciona per llei de l’atracció. Em va explicar el que això significava i no m’ho
acabava de creure. “És impossible” li responia jo,
però certament funcionava. Es tracta de creure molt
profundament en una cosa concreta, però no pas
intentar convèncer-te a tu mateix que passarà, sinó
creure-ho des del subconscient. En el moment en
què una persona és capaç de creure’s un fet, per molt
que s’intenti autoconvèncer que succeirà el contrari,
ella mateixa està atraient el que el seu subconscient
pensa que succeirà. És molt difícil fer creure a una
persona la validesa d’aquesta llei si nó s’ha plantejat
mai aquesta qüestió. La veritat és que ni jo mateixa m’ho acabava de creure, pensava que era una
tonteria, però va funcionar. Sabia al cent per cent que
sortiria cara, encara que m’intentés autoconvèncer
que sortiria creu o bé pensés que hi havia el cinquanta per cent de possibilitats de que sortís creu. I
efectivament, va sortir cara.
Vaig recollir la moneda. Havia de complir el que m’havia promès a mi mateixa. M’havia jugat a cara o creu
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una decisió important, un fet que m’acompanyaria
la resta dels meus dies. Un d’aquells fets que si els
penses fredament no escolliries cap de les opcions ja
que les dues tenen avantatges però a la vegada inconvenients, i cal mirar-s’ho amb detall i fer un balanç
de cada un per valorar quin dels dos et convé més. Jo
no vaig fer res d’això.
La majoria de gent dedica més de la meitat de la
seva vida a escollir què farà en cada moment, creuen
que no podran tornar enrere i per tant, que cal fer
cada una de les passes pel carrer amb peus de plom.
Per sort, o per desgràcia, no comparteixo la mateixa
opinió. Cada un dels teus actes marca qui ets. El
temps passa a una velocitat que quan te’n adones ja
no tens temps de rectificar cap dels errors que has
comès, tot i pensar-te les coses milions de vegades.
T’ha passat la vida per davant i en un tancar i obrir
d’ulls, t’has fet gran.
Vaig mirar la moneda. Cara. La veritat és que sempre
que he hagut d’escollir entre dues opcions sempre ho
he fet així. Segons la llei de l’atracció, sortirà el que
de veritat vull fer, el que pensa el meu subconscient
i el que veritablement he de fer. “Les coses només
passen una vegada a la vida”, m’han dit sempre. La
decisió que havia de prendre era marxar als Estats
Units. Havia sortit cara i havia de fer-ho. Marxar demà
mateix als Estats Units i deixar-ho tot: la feina, la
família, la parella, els amics i fins i tot la moneda. Vaig
dirigir-me a l’aeroport i vaig agafar el primer vol que
sortia de Madrid en direcció als Estats Units aquella
mateixa tarda a dos quarts de sis. Mentre esperava
asseguda en aquelles sales típiques dels aeroports,
vaig trobar-me a la butaca un rellotge de butxaca.
Algú se’l devia haver oblidat. Vaig obrir-lo per mirar
l’hora i per veure si hi havia alguna inscripció amb la
informació del propietari. En aquell moment vaig trobar-me jo llençant la mateixa moneda d’aquell mateix
matí una altra vegada, al mateix lloc. Havia retrocedit
en el temps. Alguna cosa m’indicava que la decisió
que havia pres anteriorment no estava bé. Va tornar a
caure la moneda al terra. Va sortir creu.
No vaig agafar cap avió i aquella mateixa nit, a l’hora
de sopar, anunciaven un accident per la televisió. Un
vol dirigit als Estats Units que sortia de Madrid a les
cinc trenta de la tarda havia petit un accident i tots
els passatgers havien mort. Una vegada més l’atzar
havia anat a favor meu.

PROFESSORS

Pseudònim: Gure Aztarnategia
Montserrat Rocafiguera

BILISTAGES
Era encara nit fosca, quan una fressa em va desvetllar. S’estava bé dins de la màrfega de llana i
pell, però a fora s’endevinava una fredor a què jo no
estava avesat. Del testarral de foc que el meu fidel
Ianus havia encès al vespre, no en quedaven més que
tres o quatre troncs que guspirejaven. Vaig parar bé
l’orella. No se sentien els grills, ni el xerriquejar de les
naus que solia escoltar des de la nostra casa a Ostia,
el gran port de la capital. Destrempat encara del llarg
viatge, primer en vaixell fins a Emporion, i després
per camins tortuosos, i espantat pels comentaris dels
esclaus arran dels ferotges ibers que encara senyorejaven per aquelles terres, vaig començar d’agafar por.
El meu pare havia estat soldat, i va servir August, el
jove emperador que ens havia dut la pau. Conclosos
els seus serveis a l’exèrcit, com era costum, l’estat li
havia concedit uns terrenys per a ell i la seva família, a la remota Auso, una ciutat fundada de nou, en
un territori inhòspit, del qual s’explicaven tota mena
d’actes salvatges i ferotgies.
Havíem arribat al captard; no era aconsellable viatjar
de nit, i en el trajecte ens hi va acompanyar una bona
dotació de soldats, que ara feien guàrdia a fora. De
dia estaven construint una nova via, que comunicava
amb Iluro i Barcino. Auso era un llogaret minúscul,
comparat amb Roma, Només tenia una muralla, a mig
fer que envoltava un turó. Un petit rierol en regava la
falda, i s’hi havia construït un pont.
Casa nostra era als afores, prop de la muralla, cap
a llevant. “Hi construirem una gran vil·la”, m’havia
explicat el pare. “Fixa’t, les nostres terres arriben fins
al riu, per tota la falda d’aquest turó, i un dia seran teves”. Semblava content, no l’hi havia vist tant des de la
mort de la mare, d’unes febres portades per un vaixell
empestat. Que la terra et sigui sempre lleu a Itàlia, i
que els teus déus manes m’acompanyin sempre!
Les fresses s’havien succeït fins a la matinada, però
la por que tenia i el fred, m’havien fet desistir d’esbrinar de què es tractava. Amb les primeres llums vaig
cridar Ianus per tal d’alçar-me. Ell va venir amatent, i
va espavilar el foc, “Fa fred i boira, jove amo”, em va
dir. Em va portar un esmorzar calent, em va calçar
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unes bótes i em va fer posar una túnica molt gruixuda
de llana clara. “La necessitareu; no us hi amoïneu, els
altres joves com vós també van vestits així”.

Vaig sortir a fora de la cambra, vaig travessar el vestíbul
i vaig sortir al pati. Allà fora, una munió d’esclaus feia
estona que treballaven. Ens estaven construint la casa.
A la falda del turó, prop dels forns de calç que fumejaven, un grup d’homes fabricaven morter amb aigua, calç
i petites pedres de riu; d’altres feien pujar la paret amb
maons. Prop de la paret hi brollava una font, entre caramells de gel. El capataç donava ordres al pintor. Quan
em va veure, em va dir “pintarem les vostres estances
de color groc, jove amo, amb un sòcol negre. Al damunt
hi pintarem uns arbres, com els que se solen fer a Pompeia. Això és el que ens ha manat el vostre pare.” Jo vaig
assentir sense gaire interès, tenia XIII anys.
A mida que la boira s’esvaïa vaig començar a veure
l’horta i els camps. Tot i que era ple hivern, i tot just la
neu es començava a fondre, l’activitat era frenètica. Arreu es veien grups d’esclaus, estirant arades per treure
soques i arrels, per tal de deixar la terra a punt per ferne camps. Suposo que hi plantarem vinya i blat, vaig
pensar jo, mentre una punxada d’enyorança em feia
rememorar les sucoses pomes del meu jardí d’Ostia.
Sense adonar-me’n, vaig començar a baixar pel pendent, un sol tímid començava a treure el cap entre
l’espessa boira que encara es remenava. Arreu hi havia
feixos de llenya cremant. No em vaig adonar que m’endinsava per la boscúria, seguint el riu, quan de sobte, un
grup d’homes em va envoltar. Eren esclaus, es coneixia
prou bé per la seva indumentària i per la pudor. Parlaven
una llengua estranya, barrejada amb alguna paraula
de llatí. Em tocaven, reien, m’empentaven… Jo estava
tan espantat, que no podia ni cridar. Vaig arrencar-me a
córrer sense mirar per on anava. Sentia passos al meu
darrere, però no us podria dir si eren només els meus
i el meu espant. M’havia desorientat i al meu voltant
només hi veia arbres i bosc entre la boira… i silenci.
Vaig caure a terra. Em sortia sang del nas, i tenia un tall
a la cama. Recordo que em vaig quedar quiet, arraulit
a terra, amb el cap entre les mans….. No sé quanta
estona va passar, però en el silenci, vaig sentir algú que
panteixava. Vaig obrir els ulls, amb por, i, en la soledat
del bosc, el vaig veure. Era un noi fort, de cara robusta
i cos escardalenc. M’observava a distància amb una
mirada penetrant. Em va venir al cap la paraula “ferotge”,
però a mi em va semblar més aviat plena de curiositat.
Tenia uns cabells clars, com cordes, que portava lligats
en dues trenes. A la mà hi portava una ganivet ensangonat, que brillava amb les ullades de sol. Havia caçat un
conill. Duia una túnica de pell de xai, que aguantava amb
una gran agulla de ferro a l’alçada de l’espatlla. Em va
semblar que anava descalç.

De sobte, es va sentir cridòria per allà a prop. Em
buscaven. El jove indígena va amagar-se ràpidament
rere unes mates. “Mannius”, vaig gosar dir jo, trencant
el llarg silenci, i entre la remor dels seus passos sobre les fulles mortes em va semblar sentir “Bilistages”
en una llengua molt sonora que no havia sentit mai.
Els homes del pare em van tornar a casa. No us parlaré del meu càstig, Va ser molt pitjor el dels esclaus
que m’havien assaltat. No els vaig veure mai més.
Al cap d’uns dies, el pare em va dur a ciutat. Hi havia
mercat, i el brogit dels comerciants es barrejava amb
les dames que sortien de casa acompanyades de les
seves esclaves. El pare passejava cofoi, fent conxorxa
amb altres colons amb qui estava content de retrobar-se. Parlaven amb il·lusió que molt aviat els edils
farien construir un temple per honrar el nostre emperador. Jo mirava encuriosit les parades, m’agradaven
especialment aquells senglars vius, que es rebel·laven
al tancat on els havien confinat; també hi havia teles i
parades de terrissa vermella, acabada d’arribar d’Itàlia.
En vam encarregar les millors peces, “ens sentirem a
casa quan puguem menjar com cal”, va fer el pare.
En passar la porta decumana, en el camí de retorn,
ens vam, creuar amb una tropa de soldats, que
portaven un carro ple de presoners. “Són els darrers
rebels” va dir el pare, “per fi tindrem la pau” i va voler
que ens hi aturéssim. Jo vaig veure homes i dones de
cabells com cordes lligats amb trenes, però la seva
mirada no era gens penetrant, miraven al buit abatuts.
Vaig pensar a buscar entre aquella munió de cossos
amuntegats per si hi veia el meu amic, però no m’hi
vaig veure amb cor. Vaig preferir creure que havia
pogut fugir. Vaig ser un covard.
Mai no vaig explicar a ningú la meva trobada amb
el jove iber, però amb el filòsof grec que el pare va
comprar perquè em fes de mestre, vam discutir moltes vegades sobre els pobles, i sobre si era possible
compartir la terra sense fer-nos mal. Els anys em van
ensenyar que no ho era.
Ara ja sóc un ancià, He passat la vida a la guerra,
lluitant per fer més gran el nostre imperi. He conegut
moltes tribus salvatges i febles, amigues i enemigues,
i a totes els he mostrat la superioritat del senat i del
poble romà. Aviat els meus ossos reposaran a la necròpolis que hi ha darrere de casa meva. Però encara,
de nit, quan sento els sorolls d’aquesta terra de muntanyes blaves, que ara és la meva estimada pàtria, recordo aquells ulls vius, penetrants, d’home lliure, aquella
llengua antiga i sonora, que l’atzar em va fer conèixer, i
que el meu poble, en nom de la pretesa civilització, es
va encarregar d’apagar per sempre més.

PROFESSORS
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Pseudònim: Vida
Berta Vilageliu

Tempus fugit?
Hi ha qui diu que el temps és la forma mental que
assumeix l’experiència de la durada i de la sucessió.
I és ben cert que el temps és relatiu: en ocasions, els
segons es fan minuts; els minuts, hores; les hores,
dies; els dies, setmanes; les setmanes, mesos, els
mesos, setmanes; les setmanes, dies; els dies, hores;
les hores, minuts i els minuts, segons. A vegades el
temps fuig, inexorable, se’ns escapa com la sorra que
s’escola entre els dits; d’altres, esdevé una llosa pesada que no ens deixa avançar ni una passa més del
llarg camí que hem de recórrer. Sigui quina sigui la
percepció temporal que tinguem, la realitat objectiva
és que la vida no s’atura i som nosaltres, potser, els
qui ens hauríem d’aturar abans no sigui massa tard.
Sona el despertador, et lleves, et dutxes, et vesteixes,
esmorzes, surts cap a la feina, treballes, dines, tornes
a la feina, plegues, arribes a casa, acabes de fer
feina, fas el sopar, sopes, t’organitzes mentalment el
dia següent (això sí, mentre mires de compartir una
estona amb la familia davant del televisor) i te’n vas a
dormir (això sí, sense deixar de fer llistes: la llista de
la fruiteria, de la carnisseria, del súper, de les tasques
fetes i de les tasques que es quedaran per fer). I
l’endemà, la roda segueix, sense aturar-se…
Fins que un dia, entre llista i llista, entre rentadora i
planxa, entre esmorzars, dinars i sopars, entre converses buides i problemes, aparentment, vitals, una
trucada atura l’engranatge, atura la roda, ja no hi ha
horaris, tasques pendents ni llistes. Un “estic malalta”
ho atura tot. De sobte, el temps esdevé, efectivament, relatiu. Entre proves, resultats, hospitals, trucades d’ànim, converses en silenci, llàgrimes d’impotència, els dies no semblen dies, sinó seqüències de
temps interminables. El temps ja no és la seqüència
fugissera que ens empeny per darrera, sinó la llosa
de ciment que no ens deixa seguir endavant.
Som així, només aixequem el peu de l’accelerador
quan la vida ens posa el fre; ha de ser la vida mateix,
perquè sembla que no estem programats per treure la clau del contacte. A vegades, efectivament,
el temps fuig, com si tingués vida pròpia i decidís
accelerar el ritme; d’altres, som nosaltres qui en
voldríem fugir i n’esdevenim presoners. Els minuts es

converteixen en les baules de les cadenes horàries
dels dies lligats als turmells, les setmanes als canells
i els mesos a l’ànima.

PROFESSORS

Pseudònim: Helena

Masdeu

Lluís Llord

L’impressor
Hi va començar a treballar als catorze anys, quan va
tenir l’edat per fer-ho, ja que no volia estudiar més. De
fet als estius i alguns dies de Nadal ja feia un parell
d’anys que hi anava, i de més petit, sortint de col·legi,
sempre li havia fet il·lusió passejar enmig d’aquella olor
de tinta i d’aquelles màquines tan sorolloses. Ben aviat
es va convertir en un impressor de bata blava i llapis a
l’orella com ho havia estat el seu avi i ho era ara el cosí
de la mare. El seu era un taller de fer targetes, salutacions, invitacions de casament o de tota mena d’actes
i, evidentment, esqueles. Es va ocupar durant anys del
taller, fins que va arribar la jubilació de l’oncle Ramon,
que feia d’amo, portava la part comercial i, sobretot, els
comptes. Li ho va deixar tot per a ell sol.
Mai no va voler canviar, tampoc no en veia la necessitat. La linotípia era una bona màquina, la millor,
vaja, i tenia a més uns calaixos d’impressor complets,
en bon estat i sobretot ordenats per a fer les feines
més senzilles. Els gravats li agradaven, sí, però els
encarregava sempre a un gravador veí amb qui tenia
bons tractes. Els encàrrecs que rebia no donaven per
a dedicar-s’hi.
Durant molts anys fou un bon impressor, escrupolós, polit i complidor. Ningú no es va poder queixar
d’errors, de retards ni de promeses incomplertes. Ni
de no pagar a l’hora els proveïdors. Els aprenents no
li duraven gaire, és cert, perquè la feina era dura i
poc saludable. Carregar amb les galeres i muntar-les
els lesionava l’esquena; i respirar el plom amb què
es feien les lletres i la pols assecant els provocava
problemes respiratoris greus. Tothom ho sabia, i de
feines més ben pagades prou se’n trobaven. Però
ningú no podia retreure al nostre impressor que no
els hagués avisat del salari mínim que cobrarien
sempre, de la duresa i de l’avorriment d’aquelles
llargues jornades sols al taller, amb un home ensopit
com ell que de tant en tant sortia del despatx amb
l’únic objectiu de supervisar l’estricte compliment de
les instruccions donades.
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La feina era el seu món. Els dies de festa anava a
vegades a passar comptes i a preparar els rebuts
que cada dilluns sortia a cobrar personalment.

La relació que mantenia amb la Lisa era ben curiosa.
Tots dos s’havien fet grans a la plegada, sense voluntat de compromís. Una estona de veure’s el diumenge ja els feia el pes. Qui sap com eren en la intimitat,
o si havien parlat mai de projectes i si hi havia res
que els impedís de realitzar-los.
El dia que el senyor de la gavardina es va acostar a
la finestreta feia molt de fred, havia nevat i l’aire tan
fi entrava per tots el racons, i al ossos.
-Voldria encarregar la meva esquela —va dir-. Sí, no
em miri així, ja sé que no s’hi deu haver trobat mai. I
no, no estic malalt, ni delicat —es va voler anticipar a
qualsevol pregunta, fins i tot a la cara d’estranyesa
que al moment va posar l’impressor.
-Caram, és cert, no m’hi havia trobat mai, però el veig
decidit, i que té les coses clares.
— Aquí té el meu nom i el de les persones que ha
d’esmentar, i el lloc de l’enterrament, l’hora i el mes.
Les targetes les vull ben normals, com les que fa
sempre, però no m’hi posi cap text de ningú. Hi falta
només el dia. Tingui-ho a punt, i quan l’avisin l’hi
haurà d’afegir i ja les podrà imprimir. Ah, i compti’m
ara quan valdran que ja les hi pago. Aquell dia no ho
podré fer, com ja s’imagina.
—I vol dir que no me les pot pagar la persona que
vindrà a buscar-les, quan s’escaigui? —continuà,
descol·locat, l’impressor.
—Diguin el que diguin, he deixat clar el meu encàrrec, i per això el vull deixar pagat ara, i li demano
que no faci cas de res i que se’n faci responsable de
tenir-les quan sigui l’hora, de repartir-les en aquestes adreces que li deixo escrites i de portar-ne a la
parròquia, tot i que dubto que vingui gaire ningú al
meu enterrament.
I no havien passat dos mesos que l’home de la gavardina va aparèixer mort darrere un banc de la plaça
del Monestir. Pel indicis de violència que mostrava
el cadàver, la policia de seguida ho va considerar
un homicidi. Les investigacions no van tardar gaire
temps a conduir-los a casa de l’impressor, bàsicament pel fet que va ser ell qui va publicar l’esquela
al diari i qui va repartir els targetons tal i com li havia
estat indicat. D’entrada no era pas sospitós, i la
sorpresa els va venir quan, en posar-se tan nerviós
durant l’interrogatori, es va començar a contradir i va

acabar confessant-se autor del crim.
La Lisa, la seva companya de passeig dels diumenges, ens ho va aclarir tot.
—No podia suportar haver cobrat un encàrrec a
l’avançada i no tenir-lo acabat. Tota la vida havia
viscut amb l’obsessió de dur-ho tot perfectament
organitzat. La feina, al dia, i els comptes, també. I
no va resistir el sentiment de culpa i de desmanegat que li provocava un cobrament injust. Per això
no ens havíem compromès mai. Ell és, era, com jo:
massa perfeccionista, i sabíem que una relació no
ho pot ser mai, de perfecta. Ens feia por no resistir-nos i espatllar-ho tot de seguida. I en això ens
hem convertit, en un parell d’ensopits que han deixat
passar la joventut, i la vida, espantats, i cada dia més
meticulosos, i carregats de manies. Per aquesta raó
el va matar. Abans d’acabar el mes de juny, el que
deia que havia de morir i pel qual havia pagat, el meu
Jordi va buscar-lo per tot arreu. No li va ser fàcil,
però el va trobar. Es veu que l’home de la gavardina
se’l va treure de sobre:
“Sí, anaven per mi. Van jurar que em matarien si no
pagava, i jo no pensava fer-ho; no pensava pagar, ni
demanar els diners per a fer-ho, perquè sabia que
anirien per mi igualment, i que potser aleshores fins i
tot rebria algú més. Però en aquest món no saps mai
com acabaràs i vet aquí que aquells dos traficants
van caure en un tiroteig amb la policia i ja ningú no
em va venir a buscar. Així que ara deixi’m, si us plau.
No en vull saber res, dels seus targetons, i si li vaig
pagar a l’avançada què vol, tornar-me’ls, els diners?
Confiti-se’ls.”
I el meu Jordi el va empaitar un parell de dies més,
com un boig, i cridant-lo pel carrer, suplicant d’aclarir
comptes, però aquell home se’l treia de sobre. El dia
que feia tres, ja érem al darrer de juny, el meu Jordi li
va clavar un cop al cap amb una barra de ferro quan
estava assegut al banc. Era tard i ningú no el va veure. Es va haver d’afanyar per acabar la feina encarregada abans de mitjanit. L’endemà ja hauria vençut el
mes i havia de tancar els comptes del primer semestre. I no ho faria sense haver imprès les esqueles que
ja havia cobrat!
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Pseudònim: Ser
Raquel Solà

Res
En aquesta vella estació
s’atura el tren de l’existència.
En sóc presa de gran terror
davant tan infame carència.
Punyents punyals sens perdó
ja clamen la meva sentència.
Atrapada en eixa presó
veig escolar-se tota essència.
Perduda entre ànimes en pena
retrobo la mirada eterna
de nou somriu el dolç nadó.
Sento mon cor, és viu!, batego
a la fi, sens temor, desplego
la meva força interior.

PROFESSORS

Pseudònim: Decathlon
Joan Mercader

Un dia al gimnàs (i prou!)
Finalment m’he decidit. He agafat la carta que em va
fer el traumatòleg, el xandall, unes sabates esportives1
i he recuperat del prestatge més alt del traster, una
antiga bossa d’esport2 on he procurat d’entaforar-hi a
més, una tovallola, una ampolla de gel de dutxa – La
Toja -, unes xancletes, una pinta i la tarja amb l’adreça
de l’establiment que m’havia recomanat la meva cunyada. Sí senyor, avui començaria a anar al gimnàs.
En arribar em vaig quedar palplantat davant d’una
mena de taulell semicircular guarnit amb tota mena
d’adhesius de cases comercials diverses i envoltat
de màquines dispensadores de begudes de colors
estranys, suplements energètics i altres productes
dels que ignorava totalment la seva existència3.
Quan ja estava a punt d’abandonar l’establiment
aparegué com saltironejant una noieta que es

col·locà darrera el taulell fent ostentació d’una energia realment envejable.
Sobre la seva indumentària no sabria dir-vos si era
d’esport, de mudar o una estranya mescla de les
dues coses. En qualsevol cas l’obsessió d’aquella
dona era fer palesa la seva jovialitat i el seu estat
de salut més que perfecte.
Li vaig dir que venia per iniciar una rehabilitació
d’un genoll i li vaig mostrar la carta del metge. La
llegí4 i, sense parar de moure’s, em digué que havia
anat a raure al lloc indicat i que ara mateix em
presentaria el meu entrenador personal. Mentre
l’esperàvem, m’acompanyà tot saltironejant fins als
vestidors perquè em canviés de roba5.
L’entrenador em feu una repassada de dalt a baix i
en acabat esbossà un mig somriure que no sabria
com qualificar. Acte seguit m’introduí en el sancta
sanctorum del local i m’ensenyà els diferents aparells mentre me’n cantava les seves excel·lències.
M’explicà, aproximadament, el seu funcionament
i em facilità un paper on apareixien una mena de
ninotets que se suposa que
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formaven part de l’establiment. Jo diria que ells ja
eren allà abans que el gimnàs s’inaugurés. Simplement el van construir al seu voltant mentre anaven
fent pectorals estirats damunt d’una biga. Desconec
la motivació que tenen per anar al gimnàs, del que
estic plenament segur és de que no en tenen cap
per marxar a casa. Fins i tot vaig pensar un lema
per ells: “Estic al gimnàs per tant existeixo”.
Un segon tipus de clients que vaig incloure en la
meva classificació eren els que hi anaven amb una
motivació clara i definida: perdre pes. Normalment
es tracta de persones de pes normal però que
pensen que la normalitat no està feta per ells i de
fet penso que tenen raó. Ningú que es trobi dins
dels paràmetres que es poden considerar normals
es creu que l’assistència a un gimnàs li farà baixar més quilos que els que pugui perdre com a
conseqüència de la copiosa transpiració. Sobretot
quan la única cosa que necessiten perdre són les
manies.

Finalment hi havia els que com jo, visitàvem aquests
temples de la salut per prescripció mèdica i solíem
durar-hi el que la nostra paciència era capaç de
suportar.

explicaven de manera inequívoca els moviments
que jo i el meu genoll havíem de fer6 damunt de tot
aquell conjunt de ferralla7. Acte seguit desaparegué
atret per un estol de joveníssimes usuàries del
gimnàs que pujaven i baixaven d’una mena de tamburet que tenien davant seu. Després de la deserció
del meu entrenador personal i absolutament
incapaç d’aclarir-me amb els ninotets i els aparells
em vaig lliurar a la badoqueria de la que sempre he
estat un ferm partidari.

Ara que parlo de salut aprofitaré per a comentar
que, a part del meu pobre genoll, també visitava el
gimnàs per poder trobar alleujament a una anomalia molt curiosa que de feia temps m’afectava.
Els brots de la malaltia consistien en un moviment
espasmòdic i violent de braços i cames. Us podeu
imaginar que era força incòmode8. Em digué el meu
metge que aquella era una síndrome que es produïa
només en una de cada 100.000 persones9.

Em preguntava si això de suar durant dues hores
en un entresol emmoquetat envoltat de cossos de
la més variada procedència podia exercir en mi i
el meu genoll cap tipus d’efecte beneficiós. Em
demanava també què pensarien els meus pares
o els meus avis si ara fossin testimonis d’aquell
espectacle! Se’m fa difícil imaginar algú de la seva
generació tancat en un d’aquests locals llençats a
la glorificació de músculs i artèries. Em vaig fixar
també en els clients. Vaig aconseguir fer-ne una
petita classificació. En primer lloc vaig detectar
aquells clients habituals del gimnàs, aquells que s’hi
movien com si estiguessin al menjador de casa. En
coneixien tots els racons i parlaven animadament
amb entrenadors, professors, monitors i empleats
de la neteja. Al llarg dels dies que hi vaig anar vaig
poder constatar que aquests clients assistien a
l’obertura i al tancament de les instal·lacions. La
seva constància era admirable es podia dir que

Just en aquell moment de les meves reflexions i
coincidint amb l’arribada del meu entrenador personal10, vaig començar a notar els primers símptomes
de la meva síndrome. Amb intenció de dissimular
vaig situar- me sobre una d’aquelles màquines
per exercitar braços i cames. Entaforat en mig de
politges i palanques em vaig notar més segur i vaig
deixar que els efectes de la malaltia es manifestessin en tota la seva esplendor. Les convulsions de
les quatre extremitats feren anar aquella màquina
al màxim de les seves prestacions. Al cap de pocs
instants tenia de nou a davant meu l’entrenador
envoltat d’un estol de joves usuàries del gimnàs11,
admirant l’aparent miracle que s’estava produint davant mateix dels seus ulls. I és que ja feia
molt de temps que el pobre home havia llençat la
tovallola12 al respecte de les meves possibilitats de
recuperació. L’eriçament dels cabells, la congestió
dels músculs facials i l’enrogiment progressiu de la

meva cara, que eren altres dels símptomes amb què
la meva síndrome es manifestava, foren aspectes
atribuïts al meu esforç i esperit de sacrifici. Aquella
va ser la primera vegada que la meva malaltia m’havia permès quedar com un senyor i la darrera que
em van veure en un gimnàs!
1 Si haig de ser franc hauria de dir “les” sabates esportives.
2 En veure-hi les lletres de Montreal 1976 vaig pensar que potser ho era una mica massa d’antiga…
3 Fins que no ho vaig veure, no em podia creure que existís algú,
s’entén de la nostra espècie, capaç de beure’s un líquid completament blau i a més pagar per fer-ho!
4 Vaig respirar alleujat quan vaig comprovar que la senyora a
més de moure’s era capaç de llegir! No tot estava perdut!
5 Però que no ho veia aquella dona qua ja anava canviat jo! Això
em va fer dubtar sobre la idoneïtat del meu xandall blau marí
amb rivets blancs a camals i mànigues.
6 Em digué que allò era el meu Pla Personal d’Entrenament i que
no me’n podia separar! Dies després vaig comprovar que una
senyora amb problemes a les articulacions del canell tenia, en el
seu pla personal, els mateixos ninotets que jo i en les mateixes
posicions. Vaig pensar que eren coses de la modernitat i que jo no
estava preparat ni tenia la formació necessària per entendre-ho.
7 Encara ara no he descobert quin benefici em podia aportar, pel
genoll, la màquina de “fer” pectorals o el banc d’abdominals. Però
us asseguro que per tal de no tornar a veure l’entrenador jo feia
tot el que deien els ninotets del paper.
8 Recordo la darrera vegada que em va agafar el brot en ple
concert de Sant esteve al Palau de la Música Catalana. Jo em
vaig recuperar al cap d’unes hores però diria que la senyora que
tenia al meu costat encara es troba en tractament psicològic per
superar l’ensurt.
9 Em van proposar d’afiliar-me a l’Associació que existeix a Catalunya per aquests malalts i els seus familiars. Naturalment vaig
declinar la invitació després d’imaginar el que podria passar si en
plena reunió brotàvem tots els afiliats a la vegada.
10 Cada vegada que veia aquell home estava més segur que
l’extinció dels neanderthals era només una hipòtesi de treball.
Jo penso que aquesta espècie va trobar en els gimnasos el seu
hàbitat ideal que li ha permès subsistir en perfecte harmonia
amb l’entorn fins a l’actualitat.
11 Talment com Zeus acompanyat de les vestals.
12 No vull imaginar-me aquell home amb o sense la tovallola. Ja
era prou dur veure’l vestit!
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Pseudònim: Xim/xima
Elagi Josep Fabregó

Ahir
La llum del capvespre,
el record d’aquell ahir,
l’intens resplendor,
la immensitat del moment
em cobria,
em cegava els ulls.
El matí era llunyà,
la lluna desitjava enlairar-se
i buscava
entre espesos cimals
il·luminar el rostre
d’una estrepitosa nit,
del cap del que mai seria,
una vertadera nit.
Buscant i rebuscant
he aconseguit espiar el fons,
la petita taverna esdevenia
ample bagúl d’usurer
ple d’un desig immens.
La flor s’esfullà aquell capvespre
després desaparegué enlairada,
l’intens vent apàtic
bufà amb tota la força
i portà a terme llur propòsit.
La lluna mandrosa fugia
enmig de frondosos boscos
I l’astre radiant intentava
sense fruit estendre els seus braços.
Era tanta la foscor d’aquell moment,
que no podia apreciar
la magnitud desorbitant
de l’esdeveniment.
Vaig acabar de creure
sols guiat pel resplendor
encegador de l’ambigüitat orgánica.
Cobert el daurat mantell
s’apreciaven clarament
les desiguals belleses
d’aquell instant.
Plora un infant.
Petita i tremolosa xiulava
La gran i apreciada
melodia d’adés.
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Pseudònim: Burtin
Iolanda Rodríguez

La finestra
Fa massa temps que miro per la finestra. Fa massa
temps que tinc massa temps. Penso, miro, escric quatre lletres, penso, penso…massa temps per pensar.
Miro l’edifici del davant i, per una de les finestres
que endevino que és el menjador, veig cada dia la
mateixa família. Una família on la mare sempre riu,
parla,canta,balla…és feliç.
Cada matí veig que es lleva i aixeca les persianes de
les altres tres finestres. Dues són de les habitacions
dels seus fills, dos nois entre setze i vint anys. El gran
s’aixeca i fa un petó a la mare que prepara l’esmorzar
darrera l’altra finestra, la finestra de la cuina.
El petit, rondina encara al llit. En un instant, seuen
tots tres a la taula rodona de color blau. Falta el
pare que fa una estona ha marxat a corre-cuita a
la feina. Es mouen llibres i carpetes, la mare agafa
la bossa de mà i marxen tots plegats rient, sempre
rient…són feliços.
Jo, amb un somriure dibuixat a la boca, encara miro
per la finestra. Fa massa temps que tinc massa temps,
per mirar, per pensar, per escriure…
Cap al migdia torna la mare, s’apropa a l’equip de
música i comença a cantar. Deu sonar una cançó que
li agrada molt perquè també balla i balla com si ningú
l’estigués mirant. Es nota que gaudeix de cada instant,
cada moment…i riu, sempre riu.
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M’agrada la seva cara, m’agrada el seu gest relaxat,
m’agrada la seva mirada, m’agraden els seus ulls riallers. M’agrada veure que torno a ser jo, ho he aconseguit. Torno a ser aquella dona riallera i alegre que
sempre tenia una paraula bonica per animar als altres.

Sempre de bon humor…i ara, qui sóc? Què m’ha
passat? Com pot ser que estigui tant canviada? Ara
per ara no em reconec. En canvi, la dona de la finestra
del davant sí que soc jo. Em reconec en els seus fets
i el seu optimisme. Com pot ser que no m’hagi adonat
abans del que em passava?
M’agrada veure que tindré una feina que em farà
arribar a casa amb alegria. M’agrada veure als meus
fills estudiant i formant-se com a persones. Al menys
ells ho podran fer. M’agrada veure que ells m’estimen i
que he estat una bona mare. A vegades fins i tot ho he
dubtat però, al mirar per aquesta finestra, m’he adonat
que sí, sí sóc una bona mare.
Aquesta dona em mira, em somriu i em pica l’ullet.
Te un gest de complicitat amb mi. Normal, som una
mateixa persona. Aquest gest em recorda que em de
ser optimistes i mirar endavant. En els ulls d’aquesta
dona veig que ha recollit el fruit de tots aquests anys
de lluita constant davant les adversitats.
M’agrada aquesta dona, m’agrada ser jo un altre
vegada. Ara sé del cert que puc oblidar els fantasmes
del passat i aprendre a valorar-me una mica més. La
finestra, per la qual he mirat tantes i tantes vegades,
m’ha deixat veure més enllà d’un simple edifici de
vivendes. A l’edifici del davant hi viu una dona que sap
valorar el que té.
Gràcies finestra.
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Pseudònim: Kohoutek
Montse Novellas

No sé on treballa, però li agrada. La relaxació que
porta al arribar a casa es transmet a través del seu
somriure. Un somriure sincer i ple de pau.
De cop, tinc la sensació de no estar sola, em sento
observada. Aixeco la mirada i, a la finestra del davant,
veig a la mare que em mira i em somriu.
—On he vist abans aquesta cara? Em fa pensar en…
Me n’adono que sóc jo i m’espanto. Sóc jo però més
gran,d’aquí deu anys. Sí, sóc jo. No vull mirar. Tinc por
de mirar. Molta por, però m’agrada el que veig. Sóc jo
deu anys enllà però somrient, sempre somrient.

El rodamón
Era realment allò que sempre havia imaginat, el que
es podria dir un cas típic de soledat. De fet, però,
la seva cara tenia quelcom de sorprenent que no
vaig comprendre fins després d’una bona estona de
mirar-lo.
Recordo que era un matí de setembre, quan el sol
encara escalfa una mica però ja molt tímidament i

les fulles dels arbres agafen tonalitats roges, marrons, groguenques i es deixen caure, en una dansa
suau, cap a baix dels llargs brancatges, formant una
bonica catifa natural. I així, de sobte, com si també ell hagués caigut suaument de qui sap a on, va
aparèixer als meus ulls la seva figura.
Caminava tranquil, reposadament, com si a cada
passa temés trepitjar alguna cosa especial. A
l’esquena duia penjat un sac, brut i vell, ple de ves
a saber què! Els pantalons d’un color indefinit ara, i
que segurament algun dia deurien haver set negres,
li deixaven al descobert un tros de mitjó que quasi
ja no existia, unes sabates foradades del davant i
sense cordons, es pot dir que gairebé li feien nosa
per caminar. El seu vestuari el completava una
jaqueta de vellut gastat que es cordava a la cintura
amb l’ajut d’un sol botó.
Però el que realment sorprenia d’ell, era la seva
constitució física: alt, fort, amb unes mans llargues
i valentes. Qui seria? D’on venia? Tot el seu posat
tenia un aire distingit, era com si diguéssim un
rodamón especial. Un sol detall no es complia, i és
que, contràriament al que sempre hauria imaginat,
no duia barret, ni gorra… res que li tapés el cap, la
qual cosa feia que se li veies el seu magnífic cabell
castany, que competia amb el ris de la seva barba.
Una boca prima que dibuixava de tant en tant un
somriure feliç. El misteri d’aquell home però encara
no el comprenia.
De sobte va aixecar el cap vers on era jo, i em vaig
quedar sense alè. La seva mirada d’un blau intens
es va creuar amb la meva uns instants. Aquell mirar,
reflectia la serenor i la placidesa de tots aquells
paratges. Vaig comprendre que aquell personatge
solitari formava part d’aquella natura, era part del
mateix bosc.
Després d’uns breus instants, va girar el cap i
portant-se un dit als llavis en senyal de silenci, va
continuar el seu camí fins que es va confondre amb
els colors dels arbres i de la terra. I tal com havia
vingut, va desaparèixer entre mig d’aquell paisatge.
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Ha esclatat la primavera. I de manera ràpida, associem aquest moment de l’any amb les flors. I
d’entre les flors, sobresurt de forma natural, la rosa. La rosa ens evoca, com a símbol, la diada de
sant Jordi i la celebració dels Jocs Florals.
A la nostra escola, de fa més de trenta anys, celebrem els Jocs Florals. És una de les moltes
maneres que tenim per ensenyar als nostres alumnes —de totes les edats— l’estima per la cultura
i per la llengua del país. Llengua, cultura i història són els eixos que ens identifiquen com a poble.
La tradició de celebrar els Jocs Florals -que es remunta ja a l’època medieval- i que van simbolitzar, en el segle XIX, una mostra de la recuperació de la llengua, en són un exemple ben viu.
Des de l’escola, volem que els treballs escollits i premiats pel Jurat tinguin un ressò públic. És una
manera de reconèixer i, a la vegada, d’estimular a la participació. Aquí neix, doncs, el sentit de la
revista CUC. Enguany, és a l’edició número 58.
Seguint els passos del curs anterior, també publiquem els treballs premiats a la participació dels
pares i de les mares i dels mestres de l’escola. Creiem que té sentit que, els nostres alumnes (i
els nostres fills i filles) vegin en la participació de pares i mestres, un estímul. De fet, quan escrivim, ho fem per comunicar i la comunicació, no té límits ni edats. Tots podem participar.
Agraïm, un any més, la tasca del Jurat dels Jocs Florals. Enguany, la feina coordinada per la M.
Àngels Verdaguer i l’Elena Lasheras, -en el marc de la Comissió de la Biblioteca- ha comptat amb
un jurat format per tres professores: la Dolors Padrós, la Margarida Casanovas i la Montse Rocafiguera. Els alumnes han estat representats per la Paula Pujol, l’Ariadna Cardó i l’Aïsata M’Ballo
de batxillerat i l’Eloi Soldevila, la Mireia Font i l’Anna Rovira, de quart de secundària. En relació a la
participació de pares, mares i Mestres, sapigueu que el Jurat ha estat constituït per la Maite Solà
i la Pilar Cabot (a qui agraïm molt la seva tasca) i en Ramon Rial. Volem destacar el bon nivell de
participació i de qualitat en els treballs presentats.
Felicitats, doncs, a tots els premiats. Rebreu un exemplar amb la publicació del vostre treball.
Esperem que per a la resta de lectors del CUC (alumnes, pares/mares i Mestres) ens sigui un
estímul per seguir participant, tot desitjant-vos també, una bona lectura digital, que trobareu a la
web www.escorialvic.cat
Desitgem, doncs, a tots una molt bona festa de Jocs Florals i de sant Jordi. Entre tots haurem
testimoniat, un any més, l’estima per la cultura, la llengua i la història de Catalunya.
Ramon Rial, en nom de l’Equip de Direcció de l’Escorial
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