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Benvinguts a la revista del CUC. Aquesta n’és l’edició número 59
Un any més, el CUC els premis dels Jocs Florals de l’Escorial de l’any 2013. Ens fa goig que sigui així!
Enguany, la convocatòria dels Jocs es feia a partir de suggerir tres possibles participacions:
1. Tema lliure.
2. Textos o poemes relatius a la temàtica de l’Escola, en motiu de la celebració dels 150 anys de la
fundació de l’Escorial.
3. Textos referents a temàtiques tractades per Salvador Espriu, en motiu del centenari del seu naixement.
Sens dubte que aquests dos aniversaris ens podien convidar a escriure i així ha estat. Més enllà del valor del
premi que pot rebre cada guanyador pensem, que és un premi important el reconeixement públic de l’obra
creada. D’aquí neix el valor d’aquesta publicació: veure impresa l’obra que cadascú ha estat capaç de crear. Per
als premiats, allò que han volgut expressar, anirà més enllà del seu propi pensament a través de la comunicació.
Com en cursos anteriors, l’escola realitza dues edicions del CUC: l’edició en paper, destinada a tots els
premiats i l’edició digital, adreçada a tota la Comunitat Educativa a través de la difusió d’un PDF que
trobareu a la pàgina web de l’escola: www.escorialvic.cat
Volem, des d’aquesta editorial, volem agrair sincerament la participació als Jocs Florals. Uns Jocs que
tenen una llarga tradició a l’escola. En motiu de fer recerca fotogràfica pels 150 anys de l’Escorial, les
professores Pilar Pous i Carme Jiménez han datat una primera fotografia dels Jocs Florals de l’Escorial a
l’any 1923. Sabem que aquesta tradició es va trencar després de la Guerra Civil, però de fa més de trenta
anys que els hem recuperat. Els Jocs Florals van néixer per estimular la creació de versos i textos en llengua catalana, com una forma d’ensenyar l’estima al nostre país i a la nostra llengua. Els Jocs Florals ens
enllacen, de forma humil, amb la tradició dels Jocs Literaris de la Renaixença i dels trobadors medievals.
Val la pena de mantenir-los, d’estimar-los i de promocionar-los com a escola catalana som. I, encara més,
en les circumstàncies que viu avui el nostre país com a Escola Catalana.
Finalment, agraïm als mestres de la Comissió dels Jocs Florals la seva dedicació a la lectura i selecció
de les obres triades. Enguany, el Jurat ha estat format per les professores Elisabet Sellés, Montserrat
Caballeria, Berta Vilageliu, Sílvia Baquero. L’Àngels Verdaguer n’ha fet la coordinació. També, agraïm la
feina feta als alumnes que han estat membres del Jurat: Berta Ferrer, Anna Rovira, Núria Comerma i
Sara Cantos. Sapigueu, també, que el Jurat pels premis presentats des del sector pares ha estat format
per la Raquel Solà, en Lluís Llord i la mateixa M. Àngels Verdaguer.
Finalment, volem agrair, la tasca de pregoner dels Jocs Florals que enguany hem demanat a un exalumne de l’escola, el periodista Marc Güell.
Gràcies a tots i molt bon Sant Jordi!
Vic, 23 d’abril de 2013
L’Equip de Direcció
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—Podem anar a Nova York amb la Carla i els seus
pares ?
I els pares de l’Anna van respondre :

—Ens ho hem de pensar. Els ho has dit als teus pares,
Carla ?

Dues nenes inseparables

—No, però ara quan torni els ho preguntaré!— va
respondre la Carla.

Hi havia una vegada unes nenes inseparables que
es deien Anna i Carla. La Carla i l’Anna eren molt
amigues, anaven a la classe de 4t A i fins i tot eren
veïnes. Eren les millor amigues que s’haguessin vist
mai. Eren com germanes. Eren inseparables no es
podien separar. Per tant havien de viure a la mateixa
ciutat de Vic, havien de ser veïnes, havien d’anar a la
mateixa classe de 4t A. Si una marxava de viatge o a
fora, l’altra també havia de marxar. Eren inseparables.

—D’acord doncs si et diuen que sí, que ens truquin—
van dir els pares de l’Anna.

Un dia la Carla i els seus pares volien marxar de
viatge a Nova York. La Carla de tan il·lusionada que
estava se li va escapar. L’Anna la va sentir i de seguida va cridar a la Carla i li va dir:
—Carla, vols que els preguntem als meus pares si puc
venir de viatge a Nova York, amb tu ?
—Com ho saps que me’n vaig de viatge a Nova York?
—va respondre la Carla.
—Ho sé perquè ho has dit a la classe davant de
tothom!
I la Carla va pensar: “Estava tant il·lusionada que se
m’ha escapat, ara què els dic als meus pares ? “
—Vols que els ho pregunti jo ?— va tornar a preguntar
l’Anna
—No ho sé, és que ja ho tenim tot reservat i no queda
res ara!
—Però si ho vols ho intentem— va respondre la Carla
I l’Anna va dir :
—D’acord em sembla bé.
Quan van acabar de l’escola van anar ràpidament a
casa de l’Anna.
Quan ja havien arribat, de seguida els van preguntar
als pares de l’Anna:

—D’acord— va dir la Carla i se’n va anar cap a casa
seva a parlar amb els seus pares. Els seus pares li
van dir que sí.
De tan contentes que estaven, de seguida se’n van
anar dilectament a casa l’Anna a explicar que estarien
encantats que anessin de viatge amb ells.
Van fer les reserves i se’n van anar de viatge a
Nova York.

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Fafa
Curs: 4t PRIM A
Aura Han Ruiz

L’encanteri
Hi havia una vegada una nena que es deia Meritxell.
Tenia dotze anys i vivia en una casa molt gran. Era
molt bona.
Un dia li va arribar un correu d’un mag malvat que es
feia passar per un amic seu. Li va enviar un mapa d’un
tresor. La Meritxell com que no sabia que el que li havia enviat la carta no era el seu amic i era el mag malvat, va imprimir el mapa i va seguir les indicacions.
—Vés a la cuina, camina deu passes cap a la dreta, vint
passes cap a l’esquerra, ara estàs a la paret, toca la
paret i s’obrirà un camí. Segueix el camí i vés cap a la
dreta, toca la paret i trobaràs el tresor. Però allà no va
trobar un tresor. Allà la van convertir en balena.
Un dia un amic seu va veure aquell correu i va endevinar que aquell correu no portava al tresor. I li va enviar
el correu al seu amic. El seu amic va endevinar que
aquell correu l’ havia enviat el mag malvat.

Al cap de dos mesos l’amic li va enviar un correu amb
instruccions per desfer el conjur del mag.
Havia de trobar la clau i després un tresor.
L’amic de la Meritxell va seguir les instruccions i va
trobar la clau. Després va seguir les altres instruccions
i va trobar el tresor que va obrir amb la clau. Dins hi
havia poders oblidats.
Després va seguir les instruccions del mag i hi va anar.
Allà hi va trobar el mag que tenia capturada la Meritxell. Amb el poders oblidats va vèncer el mag i va
alliberar-la del conjur.
Al final van tornar a casa, ja havien tingut una aventura
que no oblidarien mai més.

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Cavalls
Curs: 4t PRIM A
Gisela Cirera

A ritme de samba
Fa una setmana a Japó una família va anar a
comprar a un nou supermercat. Ells eren quatre.
La mare, que es deia Mis Chab, el pare es deia Yro
Chany, el nen que es deia Sin Chan i la nena que
es deia Jima Chan. La mare tenia vint-i-nou anys,
el pare en tenia trenta, el nen en tenia cinc i la
nena un.
Quan van entrar al supermercat,a l’entrada, hi havia una noia molt estranya que a les mans hi tenia
un cronòmetre i en Sin Chan va anar cap allà i li va
preguntar quants anys tenia. Però ella no li va fer cas
i en Sin Chan va haver d’anar-se’n.
Mentre estaven comprant tots quatre van notar com
si algú els seguís. I quan la mare estava a punt d’agafar un producte, va saltar un doble de la mare però
aquesta tan despistada, ni se’n va adonar i va seguir
com si res.
Quan va arribar a casa, la mare va notar que algú la
seguia i ho va dir a l’Hiro Chan:
—Estic molt preocupada perquè he notat que algú
em seguia. Saps què?. Diuen que hi ha un rumor
dels dobles. I diuen que els dobles els agrada
ballar samba.
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Després se’n van anar a dormir i l’endemà tothom
quan en Sin Chan va anar a la guarderia tothom
estava ballant la samba. Ell espantat va anar a
pregunta als seus amics què estava passant però
ells com si res van continuar ballant la samba. Al
vespre en Sin Chan estava al parc i va passar un
autobús amb els seus pares a dins i una noia. Era la
que estava a l’entrada del supermercat. I li va dir al
Sin Chan:
—Corre! Puja o els dobles se’t menjaran ! Va pujar,
però els carrers estaven ennuvolats pels dobles i en
Sin Chan va dir:
—Ei ! Per què no anem per les muntanyes? I els grans
li van fer cas.
Quan van arribar a la fàbrica dels dobles els van
capturar, però ells tenien un producte que desfeia
els dobles. El van usar i van aconseguir desfer els
dobles.
Després la reina dels dobles va retar la noia a un ball
de samba. Ja portaven una bona estona ballant i la
noia tenia poc equilibri a la cama dreta i va caure.
Després la reina es va desfer perquè estava feta
d’una gelatina negra llefiscosa i feia molta calor. I
a sota de la capa de gelatina de la reina hi havia el
pare de la noia.
I el seu pare li va dir :
—Ara filla em promets que et dedicaràs a ballar la
samba?. I la filla li va dir que sí.
I a tots per sempre els va agradar una mica més
ballar la samba.

PRIMÀRIA
4t B

Premi: Escola
Pseudònim: Isangui
Sarangui
Curs: 4t PRIM B
Ignasi Roqueta

Cent cinquanta anys. Quina pila d’anys!)
Fa molt de temps aquí,a la nostra ciutat, hi vivia una
persona anomenada “ Santa Joaquima de Vedruna”.
Era una persona que als tres anys ajudava molt a
la seva mare i al seu pare. De mica en mica es feia
gran i als nou anys va fer la primera comunió amb
una seva amiga.

Ja tenia trenta anys i amb amigues seves que vivien
al “Manso Escorial” van fundar la gran escola on
ara estudiem i aprenem. En aquell temps només hi
podien entrar nenes i de mica en mica van deixar
entrar nens. Ah! I per cert, abans a l’escola s’escrivia amb ploma.
Era tot molt diferent i quan entrava un mestre a la
classe t’havies d’aixecar i saludar com si fos un sergent.
Ja fa des del 1863 que es va crear la nostra escola
i segurament, la majoria de nens i nenes que ara hi
som estem molt orgullosos.

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Annariam
Curs: 4t PRIM B
Marianna Estrada
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Roger, quan vam veure que no venies ens vàrem enfadar i vàrem marxar i ens vàrem amagar en aquesta
porta. Però això no li diguis a ningú.
D’acord no li diré a ningú.

Van anar passant els dies i en Roger va anar a la biblioteca i per sempre va guardar el secret dels llibres.

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: La Goma
Curs: 4t PRIM B
Pep Parcet

El que va passar a l’estoig

En Roger i la biblioteca màgica

Hi havia una vegada, un nen que tenia un estoig molt
entremaliat. L´única que no era entremaliada era la
goma. Aquella goma es dia Supergom. Supergom salvava tots els llapis, maquinetes, bolígrafs, etc… dels
dolents :els Pinzemals.

i havia una vegada, fa molts anys, un nen que es deia
Roger. Li agradava molt llegir i era un nen amable i
simpàtic però no era gaire esportista.

Quan un grup de dolents intentaven robar diners als
altres, en Supergom sempre els aturava, però un dia
va caure malalt.

Cada dia quan acabaven les classes anava a la biblioteca i llegia un llibre.

Els Pinzemals ho van aprofitar i van començar a robar.
Després, al cap de dos dies es van anar fent forts i
van començar a pintar tot l´estoig. Al cap d´un temps
ja ho tenien tot esclavitzat i els pobladors de l´estoig
ja no sabien què fer. Just en aquell moment va aparèixer en Supergom.

Però un dia, en Roger quan va acabar les classes no
va anar a la biblioteca. Els llibres estaven tan acostumats que en Roger hi anés que es van posar a
rondinar.
L’endemà quan en Roger va anar a la biblioteca, es va
adonar de que ja no hi havia llibres. En Roger espantat va anar a avisar la seva mestra:
Mestra, mestra! Han desaparegut els llibres de la
biblioteca!
No pot ser això! Els llibres no caminen!
Doncs aquests sí. Són llibres màgics!
En Roger, durant una setmana no va anar a la biblioteca, estava molt espantat. Però un dia sortint de
l’escola va decidir anar-hi. Va entrar a la biblioteca i va
veure la porta del final de tot oberta. En Roger,mort
de por,va entrar i va veure tots els llibres jugant i es
va posar a riure. Els llibres en sentir el riure van quedar de pedra i li van explicar tot.

En Supergom va anar esborrant tot el que havien
pintat a l’estoig. Els Pinzemals van anar a la presó set
anys i l´alcalde va estar tan content que li va donar la
clau de l´estoig i des d´aquell dia no hi va haver cap
més problema.

PRIMÀRIA
5è A

Premi: Escola
Pseudònim: Desig
Curs: 5è PRIM A
Júlia Comerma
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—No senyor se’ns han acabat—va contestar en Bartomeu. Si vol, li puc vendre tres quarts d’hora.
—És que… jo necessito mitja hora, urgentment!
—Ho sento molt senyor…

Escorial, la meva escola
La meva escola es diu Escorial
i el director és en Ramon Rial
és gran i molt bonica
i d’edificis no n’hi falten, gens ni mica!
Fem matemàtiques i socials,
educació física i naturals
també fem idiomes com català, castellà i anglès
i els més grans, si volen, francès.
També tenim estones d’esbarjo
i de tant en tant fem excursions
participem en Jocs Florals i olimpíades
i a les Portes Obertes ballem ball de bastons.
Felicitats Escorial!
és l’ únic que puc dir,
felicitats Escorial!
Perquè 150 anys portés aquí.

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Pastís de
Xocolata
Curs: 5è PRIM A
Gemma Espona

El venedor d’hores
Segur que no heu sentit a parlar mai de un venedor
d’hores, oi?
Per si no ho sabíeu, és un ofici molt estrany, fins i tot ve
gent d’altres països per comprar hores. Les hores es venen en una botiga que és al carrer de la Font número 12.
El propietari és en Bartomeu un home bastant vellet. El negoci li va molt bé.
En Bartomeu estava molt tranquil dins la botiga,
quan va sonar el timbre, va entrar un home molt alt,
que anava vestit amb gavardina
—Bon dia que té mitja hora?— va preguntar l’home

L’home vestit amb gavardina se’n va anar molt enfadat, i abans de marxar, va dir amb to amenaçador:
—Ja em venjaré…
En Bartomeu no es va espantar, estava acostumat a
que la gent li digués aquestes coses quan no trobava
l’hora que necessitava.
El temps va passar molt ràpid, i van arribar les vuit
l’hora de tancar, com sempre en Bartomeu va anar
al lloc on guardava les hores que esperen propietari,
i les tancà dins d’una capsa amb molt de compte
perquè no s’escapessin.
L’endemà en Bartomeu, tot content, es va dirigir cap a
la botiga, va obrir la porta i va caminar fins a la capsa,
la va obrir i …. no hi havia hores! Havien desaparegut!
En Bartomeu va anar buscant per la botiga i va trobar
un poema molt petit que deia:
Si ens vols trobar,
ens hauràs de cercar.
Sigues pacient i estiguis atent.
No fos cas que et despistessis,
escoltant el vent.
Les hores
En Bartomeu va pensar, i pensar… fins que se li va
acudir una idea, aniria a al rellotgeria “Tic, Tac”, el lloc
preferit de les hores.
Quan va arribar allà en Bartomeu va entrar…
—Hola Bartomeu! Ara et volia trucar, les hores han
vingut aquí, mira! S’han dirigit cap aquell rellotge— va
dir la Susanna la propietària.
—Gràcies!
En Bartomeu es va dirigir al lloc on li havia indicat la
Susanna, i efectivament, allà hi va trobar tres quarts
d’hora,mitja hora, dues hores i un quart d’hora. Les
va posar dins la capsa, convençut de que ja les tenia
totes les hores. Quan volia marxar la Susanna li va dir:
—D’aquí una estona et vindré a comprar una hora i
mitja. D’acord?

—És clar! Aquesta es la hora que em falta! Gràcies un
altre cop Susanna.
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sempre arribava tard a l’escola no la va llegir, però se
la va emportar per a ensenyar-li a la Clara i a en Pere,
els seus únics millors amics.

—De res…— va dir la Susanna no gaire convençuda.
—Tens alguna idea d’ on podria estar la hora que em
falta?

Anava caminant pel carrer i de cop se li va aparèixer una
capsa plena d’espelmes. Va encendre la primera i va dir:
—Desitjo tenir més amics!

—Si, podries mirar al campanar, què et sembla?
Quan va arribar a l’escola uns vint nens i nenes la van
rodejar. La Berta va pensar que aquelles espelmes
eren màgiques, i la veritat és que sí que ho eren.

—Perfecte!
En Bartomeu va marxar cap al campanar, i allà col·locada
en el rellotge del campanar hi havia la hora i mitja
—Vine bufona vine!— va dir en Bartomeu carinyosament
—No, estic trista, mai ningú em compra!
—De veritat? Doncs mira la propietària del “Tic,Tac” et
necessita! Baixa i et comprarà!

Es va passar tota el dia demanant desitjos, i quan
va arribar a la nit només li quedava una espelma, va
pensar que aquell últim desig l’havia de demanar
molt bé, així que es va passar mitja hora pensant què
podia demanar, i a la fi se li va encendre la bombeta.
Va pensar que podria demanar que fos la reina d’un
món de llaminadures perquè es tornava boja per elles,
ho va demanar així:

—Visca per fi!

—Desitjo amb molta felicitat que sigui la reina d’ un
món de llaminadures!

La hora i mitja va baixar, en Bartomeu la va posar dins
del sac,i va marxar cap a la botiga, al cap d’un quart
d’hora va arribar-hi la Susanna i la va comprar.

De cop es va trobar en un llit que feia una olor de
sucre meravellós, amb dos ossets de goma al costat,
un de taronja i l’altre de maduixa.

L’hora i mitja estava molt contenta, i en Bartomeu, des
d’aquell dia va vigilar més a l’hora de tancar la capsa.

—Mira, la nostra salvadora ja es desperta!
—Hola, jo soc la vostra salvadora? – els va dir la Berta
—Síií, estàs dibuixada al temple sagrat de xoco.
—Quin temple sagrat de xoco?— els hi va preguntar la
Berta

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Piruleta
Curs: 5è PRIM A
Mariona Costa Tura

Els deus desitjos
Hi havia una vegada una nena que es deia Berta
que feia deu anys, portava tota la seva vida esperant
aquell dia, així que havia fet una llista de deu desitjos,
i els pensava demanar tots.
Quan es va despertar es va posar el vestit més maco
que tenia, es va pentinar cosa que no feia gaire i es
va posar les sabates mes maques.
Va anar a esmorzar, i a sobre la taula hi va trobar un
pastís de llaminadures de deu pisos amb deu espelmes enceses i un sobre que posava, per la Berta.
El va obrir i va trobar una carta molt llarga, com que

Quant el dos ossets de goma li van explicar què era
el temple i perquè era la seva salvadora es va quedar
de pedra, es veu que des de fa molts anys una bruixa
que es deia Roseta va agafar el poder de la seva
cosina Tina i ho va convertir tot en un món terrible, on
tot és ple de tristesa i malestar.
—Tu ho pots canviar tot si trobes la el mirall màgic. –
va di l’osset de maduixa.
—Doncs crec que com abans ho pugui resoldre,
abans s’acabarà tot.
—Partirem demà a les set llaminadures, sigui puntual!
– va dir l’osset de taronja.
Aquella nit van descansar molt perquè sabien que els
esperava un llarg i perillós comí fins que trobessin el
mirall màgic
Van agafar una petita motxilla feta de llaminadura i hi
van posar una llanterna, uns quants entrepans, una
manta i molta aigua.

El primer obstacle que es van trobar, va ser un
pont una mica perillós, d’aquells de cordes i petites
fustes que en qualsevol moment es poden trencar,
després es van trobar una cova amb dos ampolles
de cava de xocolata, amb una mala cara que feien
por, al cap de dues hores es van trobar un passadís
ple d’aranyes de colors, d’aquelles que et deixen
la llengua blava, i per últim, el mes difícil, un riu de
color lila, n’hi diuen el riu que no en surts viu i es
veritat perquè ningú ha sortit viu d’aquell riu.
No sabien com fer-so per travessar aquell riu, fins
que a la Berta se li va acudir una molt bona idea.
—Hi si fem una barca amb aquests troncs i travessem?
—Pot ser es una bona idea – va respondre l’osset de
maduixa
—Provem-ho! – va dir l’osset de taronja
La idea els hi va funcionar i van poder travessar el
riu i entrar al castell on hi havia el mirall màgic, el
van agafar i el dia següent van anar amb la bruixa
Roseta i li van posar davant la cara, en veure’l es va
desintegrar i mai mes va ser un mon trist, sinó un
mon feliç i de benestar.
—Per fi ho hem aconseguit! – va dir l’osset de maduixa
—Perfecte! – va contestar el de taronja
—Doncs adéu fins un altre ! – va dir la Berta
Van passar dues hores i la Berta es va trobar a la
seva habitació, es va aixecar i els hi va explicar als
seus pares que havia tingut un somni molt estrany i
que no sabia si havia passat de veritat.

PRIMÀRIA
5è B
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Mentre el sol es ponia
pensava: Quin espectacle,
aquell petit moment de cada dia!
Em vaig quedar meravellada.
Era un espectacle únic,
senzill i genial.

El sol com més s’amagava
semblava que brillava més que mai,
i que més rajos tenia.
Aquell miratge em va fer pensar:
Són les petites estones les més especials
i que no donem importància.

PRIMÀRIA
5è B

Premi: Espriu
Pseudònim: Espriu 2n
Curs: 5è PRIM B
Pau Vallbona

Salvador Espriu
A Santa Coloma va néixer,
i fins els dos anys hi va créixer.
A Arenys de Mar va estar,
i significat especial l’hi va donar.
Primer llibre als setze anys i segon als divuit,
es nota que aquest noi no tenia el cap buit.
Un viatge amb creuer va fer,
i es va posar a escriure en un paper.

Pseudònim: Paul Frank
Curs: 5è PRIM B
Laia Portabella

Una posta de sol
Una tarda freda
és convertí en un capvespre
agradable i bonic.
És veié el sol groguenc,
convertint-se en rajos
de tons vermells i roses.

Amb un premi d’honor,
i dues medalles d’or és nomenat doctor.
Ara fa cent anys que va néixer
i per això el seu record hem de conèixer.
Moltes coses ha escrit,
és un geni està decidit.

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Natura
Curs: 5è PRIM B
Martí Bosch

La foto de l’avi
Hola ! Em dic Arnau i tinc nou anys. M’agrada llegir i
que l’avi Pere m’expliqui les fotografies que té guardades al bagul marró que té a la prestatgeria.
Un bon dia, mentre l’avi Pere i jo buscàvem fotos a
dins del bagul el van trucar. Era el senyor de la editorial Claret que el trucava per una cosa d’un llibre.
Mentre l’avi agafava la jaqueta negra del penjador
que tenia va dir:
—Arnau, me n’he d’anar a un lloc. Mira i agafa les
fotos que vulguis jo tornaré d’aquí una estona.
I em vaig quedar sol a casa de l’avi furgant l’immensa
caixa marró. Hi havia moltes fotos: ell anant en globus, fent una excursió de nit, ell en una tribú indígena… i moltes més que no us podeu imaginar.
Però en vaig trobar una que em va agradar molt, no
era una de quan va anar de viatge ni de aventures
sinó una de la vida quotidiana: Eren l’avi Pere i l’àvia
Conxita quan es van casar. També hi havia el tiet
Jonàs, però allà era molt més petit. I mira la mare que
petita que era! Aquella fotografia era magnífica, em
va agradar molt.
Va arribar l’avi i li vaig ensenyar la foto, ell va fer una
rialleta i em va dir que era la millor foto que havia
tingut mai. I també que li havia agradat que l’hagués
trobada. L’avi Pere em va dir que al final de la festa
van ballar amb l’àvia i que aquell va ser el millor moment de la seva vida.
Jo em vaig sentir content de que l’avi tingués aquell
record i també que jo hagués trobat aquella fotografia. Va ser un bon moment de la meva vida.

PRIMÀRIA
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Premi: Flor natural
Pseudònim: Vic,ciutat
Curs: 6è PRIM A
Xavier Roura

Catalunya, una pàtria
Crits, bramuls i xiscles
Catalunya està molt sola
Sense ajut de cap estat
No tirem la tovallola.
Catalunya ja ha esclatat
i el dia ja ha arribat
a Barcelona ja comença
el sarau amb impaciència.
Ja s’aixequen les banderes
El cordó ja s’ha trencat
Que el camí no vagi enrere
Sempre ha d’anar endavant.
Crida! Crida! Catalunya!
Que volem un nou estat
Que es canti el nostre himne
Per sentir-nos catalans.
Catalunya té una història
Una història llarga i gran
Que Madrid no la recorda
I no ho poden oblidar.
No ens rendim sense consol
Defensem la nostra Terra
No fugim d’aquest perill
No tinguem gens la sang freda.
L’estelada dona un símbol
Un símbol de llibertat
Que ningú no ens podrà prendre
De sentir-nos catalans.
Visca Catalunya lliure!

Premi: Espriu

PRIMÀRIA
6è A

Premi: Espriu
Pseudònim: Pas de la
tarda
Curs: 6è PRIM A
Eulàlia Martí

Cent anys, Espriu!
Ara, ja fa cent anys,
que fa que vas néixer,
i has deixat petjada,
durant el meu créixer.
Voltant amunt i avall,
primer Santa Coloma,
després Arenys,
i Barcelona.
Tu que et vas fascinar,
per la poesia i crear,
et va sorgir un viatge:
un creuer en un paratge.
A la mitologia et vas endinsar,
i amb libres i poemes vas acabar.
L’Orient, lloc acollidor,
on hi predomina la calor.
A mi aquest poema,
m’ha enamorat,
perquè parlant de tu, Salvador,
m’he inspirat.

PRIMÀRIA
6è A
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Enamorat de la donzella,
Sant Jordi mata el drac,
que de un riu roig,
en surt tota la sang.

Se n’anaren a viure,
ben lluny del poblat,
la princesa admira,
la persona que mata el drac.
Els problemes s’acaben
en aquella ciutat,
on hi ha la rosa
del noi que elimina el drac.
La rosa es torna
el símbol de la pau,
Sant Jordi és una llegenda
sobre el senyor que mata el drac.

PRIMÀRIA
6è B

Premi: Espriu
Pseudònim: Independència
Curs: 6è PRIM B
Pau Vilademunt

La vida de Salvador Espriu
Existia un home que es deia Salvador
i era un gran autor.
De ben jove ja escrivia
novel·les de fantasia.
Va anar a viure a Barcelona
amb la seva idea bona.

Pseudònim: Pau mundial
Curs: 6è PRIM A
Omar Abdou

Llegenda de Sant Jordi
Rosa bella,
bonica i tendra
vermella de la sang
de la bèstia del mal.

De cop va ser famós.
Fins i tot el coneixia un ós.
A un creuer va anar
i per molt països va passar.
La guerra civil va succeir
i la literatura va sorgir.
Al Nobel el van convocar
i la seva vida s’acabà.
Ara les seves novel·les s’han quedat
i tothom les ha “disfrutat”.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Granota
Curs: 6è PRIM B
Martina Viñas

Salvem el llac de les granotes
Un dia d’estiu, vaig anar a passejar per Tavertet amb
els meus pares i la meva germana. Jo visc allà, en una
casa amb ells i la meva gossa, la Rasta. Em dic Judit,
tinc dotze anys i vaig al col·legi Escorial de Vic. Bé,
vàrem anar a fer un volt per allà a les dotze, i caminant,
caminant, va arribar l’hora de dinar, així que vam decidir
anar a dinar en un restaurant que hi ha al mig de la
muntanya, que es diu “EL CAU DE LES GRANOTES”.
És un restaurant bastant gran, al costat hi ha una casa
de pagès plena d’animals que, a mi i a la meva germana ens agrada molt anar a veure i donar-los menjar.
Així que després de dinar, els vam anar a veure jo i la
Rasta, ja que la meva germana encara havia d’acabarse les postres. Primer vaig anar a veure les vaques,
llavors els conills, i finalment els gossos que s’ho van
passar molt bé jugant amb la Rasta.
Quan tornava cap al restaurant, vaig sentir algú que
em cridava, i que estava molt a prop meu, però no veia
ningú per allà al voltant, a part de la meva gossa, jo, i
una petita granota verda que hi havia al costat d’un
estany. Així que vaig seguir caminant, però cada vegada sentia més i més veus que em cridaven, però jo
continuava caminant, fins que em vaig girar. I no us
creureu el que vaig veure: un pilot de granotes al meu
voltant que em cridaven! N’hi devia haver unes mil, o
més! No m’ho podia creure, granotes que parlaven?
Així que vaig pensar que estava somiant i em vaig pessigar, però tot i que em vaig fer molt mal, continuava
estant en la mateixa situació, així que hi vaig tornar, a
veure si aquest cop feia efecte, però no. Jo no parava
de pessigar-me, fins que una granota groga, que semblava la més vella, i que anava al davant, em va dir:
—No t’espantis, i para de pessigar-te, que et faràs mal.
Però aquelles paraules només van servir perquè m’espantés més, ja que la Rasta es va posar a bordar, i
totes les granotes em van saltar a sobre! Llavors jo
em vaig posar a cridar, seguidament totes les granotes
van començar a raucar, i entre els meus crits, els raucs
de les granotes, i els lladrucs de la gossa, vam formar
un guirigall que la mestressa de la masia, la Senyora
Pepa, va sortir a la finestra per dir-me quatre coses,
però quan va veure que estava plena de granotes que
cridaven, en comptes de caure a terra estabornida, les
va fer callar a totes amb un crit, i em va fer entrar.
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Quan vaig veure la casa per dintre, el primer que s’hem
va acudir preguntar-li va ser: Com pot viure aquí dintre
amb tanta porqueria? Però no ho vaig fer, perquè vaig
pensar que seria de molt mala educació, així que en
comptes de dir-li això, em vaig disculpar per al rebombori que havia fet a fora:
—Bon dia senyora, em sap greu tot el rebombori, no ho
tornaré a fer, i les granotes que cridaven…

Però no em va deixar acabar, em va portar en una habitació on hi havia una taula i dues cadires, ella es va asseure en una, i em va fer un gest perquè jo m’assegués
a l’altre, així que ho vaig fer. Quan estàvem còmodes, la
senyora Pepa va començar a explicar-me una història:
—Fa molts anys, quan encara no hi havia el restaurant
d’aquí al costat i quan jo era petita, vivia aquí amb els
meus pares, jo dormia en aquesta habitació, però un
dia, quan tenia més o menys la teva edat, vaig descobrir que no vivia només amb els meus pares, que
hi havia molts i molts habitants més aquí dins. Tot va
començar un dia que vaig anar a les golfes a buscar
llenya per encendre el foc a l’hivern, i vaig trobar una
petita granota groga. Era molt menuda, però la vaig
seguir, i vaig arribar a un cau minúscul que hi havia al
costat d’una caixa d’herbes aromàtiques que guardava
la meva mare des de fa molts anys. De la caixa va sortir
la granota amb un tros de romaní, i me’l va deixar a la
mà. El primer que vaig fer va ser olorar-lo i vaig quedar
sorpresa quan vaig veure que em feia petita, i petita,
i cada vegada més petita, fins que vaig arribar a l’estatura justa per cabre al cau de les granotes, així que
hi vaig entrar. Era sorprenent, allà dintre hi havia mils
i mils de granotes vivint en una petita ciutat feta de
coses de les nostres golfes, i de coses que havien anat
agafant per casa. Entremig d’aquella gentada, vaig trobar la granota groga que havia seguit fins a aquella
magnífica ciutat, i tot i que sabia que no em respondria,
li vaig preguntar: “Què és tot això? “I em vaig quedar
sorpresa quan em va dir: “Aquesta és la ciutat de les
granotes, i la nostra estimada reina m’ha enviat a buscar-te perquè ens ajudis, segueix-me, et portaré fins a
ella”. Em va agafar d’una mà i em va conduir, fins a un
castell de joguina que tenim abandonat a les golfes
des de feia anys, i vam entrar-hi, vàrem caminar per un
passadís llarguíssim tot decorat de color verd, llavors
vam entrar en una sala grandiosa on hi havia una taula
de playmobils de fusta. Al costat de la taula, asseguda
en una cadira, també de fusta, hi havia una granota
preciosa, verda, amb uns ulls grossos i negres.
De cop es va obrir la porta de l’habitació i la Senyora
Pepa va parar la història de cop:
—Home Joan, m’has espantat!
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Li va dir al seu marit que era el senyor que havia entrat
tan bruscament. Després la senyora se’m va acostar i
em va xiuxiuejar a l’orella:” Surt al jardí i passa per la
porta del darrere de la casa, et conduirà a les golfes,
allà busca una petita caixa blava, a dintre hi trobaràs
la farigola, olora-la, quan et facis petita veuràs un cau
allà, al costat de la caixa, entra-hi i dirigeix-te cap al
castell, allà hi trobaras a la reina, digues-li que ets amiga meva, i ella et donarà més informació, i sobretot no
et distreguis!”.Així que vaig donar les gracies per tot a
la Senyora Pepa, i em vaig acomiadar del seu marit.
Llavors vaig baixar corrents les escales que donaven al
jardí i vaig donar la volta a la casa, darrera la masia hi
vaig trobar la porta que donava a les golfes, la vaig empènyer i quan estava a punt d’entrar-hi vaig sentir que
algú em cridava, era el meu pare, vaig anar corrents
amb ell per veure que volia: “Judit, és hora de marxar
cap a casa”. Jo no sabia què fer, la mestressa m’havia
dit que no em distragués, així que després de rumiar
una mica vaig dir:

porta de cop. La sala era exactament com la senyora
Pepa m’havia explicat! Era preciosa, amb una taula
i una cadira, i a la cadira també hi havia asseguda
la reina! Era una granota preciosa. Però no em vaig
distreure i vaig córrer fins a la taula de playmobils, la
reina em va mirar amb una cara molt estranya, perquè imagineu-vos que sou una reina granota que té
una ciutat a les golfes d’una masia i que de cop se
l’hi planta una nena diminuta al davant. Bé, per no
encantar-me vaig pronunciar les següents paraules:

—I si anessis a buscar quatre sacs de dormir i aquesta
nit féssim bivac, aquí, al costat del restaurant?

I em va fer seure en una cadira, llavors va dir:

El meu pare, primer va dubtar una mica, però llavors
em va dir:
—D’acord, és una bona idea, ara mateix aniré a buscar
quatre sacs de dormir i acamparem!
La meva mare i la meva germana hi van estar d’acord
de seguida, i jo vaig aprofitar per continuar la meva
missió. Així que vaig afanyar-me a tornar al jardí de la
masia, on hi havia la porta, la vaig obrir. Tot estava ple
de pols, quasibé no es podien distingir els objectes,
així que vaig començar a remenar per tots els racons
de les golfes fins que vaig trobar una caixa blava de
fusta, la vaig obrir, hi havia la farigola! Ara només
l’havia d’olorar i em tornaria petita per poder entrar
al cau! Així que ho vaig fer, vaig olorar la farigola i
em vaig tornar petita en un tres i no res! Ara que ja
era petita podia buscar amb més facilitat el cau, però
no va ser pas difícil trobar-lo, ja que estava al terra,
a la vora de la caixa. Molt decidida hi vaig entrar. Al
principi estava tot fosc, però poc a poc anava veient
petites casetes, fetes de fulles o amb coses de les
golfes, per fi havia arribat a la ciutat. Em va alegrar
molt haver arribat per fi, però em va alegrar molt més
veure el castell de la reina al mig d’aquelles diminutes casetes, vaig córrer fins a ell. Quan vaig ser al
davant, sense pensar-m’ho dues vegades vaig obrir
l’enorme porta i hi vaig entrar, vaig córrer per un llarg
passadís esquivant tot de granotes amb armes de
plàstic, aquell passadís se’m va fer etern, però quan
vaig veure que ja era a la porta de la sala on hi havia
la reina em vaig posar contentíssima i vaig obrir la

—Bona tarda senyora reina de les granotes, sóc amiga
de la Pepa, i m’ha dit que necessitàveu la meva ajuda,
però no m’ha dit perquè, ha dit que vostè ja m’ho explicaria.
La seva cara va canviar, però no es sabia ben bé si
estava trista o contenta, però em va contestar:
—Moltes gràcies per venir, tenim un problema gegant.

—El nostre llac ha sigut envaït per una colla de gripaus
ferotges, els gripaus es mengen a les granotes, ningú
s’ha atrevit a plantar-los cara…
Aquest cop la vaig tallar jo:
—Ningú els ha plantat cara fins ara, perquè jo us ajudaré a vèncer-los.
Ara si que estava contenta la reina, la seva cara havia
canviat completament:
—Perfecte, et donarem el que necessitis.
Vaig preguntar-li:
—No sap pas a quin animal temen els gripaus?
—I tant si ho sé, aquella colla de manefles tenen molta
por a les serps!
Jo, després de pensar una mica li vaig dir:
—Necessito que alguns dels teus súbdits busquin pel
traster bufandes, mocadors… tot el que ens pugui servir per construir una serp gegant!
Poc després hi havia granotes remenant per tot el
traster, i més tard la serp ja estava llesta. La reina em
va donar les gràcies per tot, però jo li vaig dir que no
podrien carregar tota aquella pila de llençols totes soles, així que vaig dir que aquella mateixa nit s’acostessin al llac amb la serp gegant.

Cap a les nou del vespre, vaig anar a l’estany del costat del restaurant, allà hi vaig veure totes les granotes.
Ens vam esperar fins que es va fer fosc, i llavors vam
lligar la cua de la serp de llençols en un fil, la vàrem
acostar al llac i vaig començar a fer sorolls de serp,
mentre les granotes saltaven per l’herba per fer soroll.
Uns minuts després tots els gripaus van saltar fora del
llac i es van endinsar al bosc cridant:
—Aquest llac està encantat, que se’l quedin les granotes!
I encara avui al llac del costat de la masia de la senyora Pepa hi viuen els descendents de les granotes!

PRIMÀRIA
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Pseudònim: Barracuda
Curs: 6è PRIM B
Isaac Tenas

El català
El català no té paciència,
vol ja la independència!
Es revolta contra Espanya
perquè veu que els enganya.
Ha anat al Parlament
i no li han donat l’estat independent.
Al Govern ha anat a dir-ho
però no ho pensen consentir-ho.
Ha agafat l’estelada
I a casa seva l’ha penjada.
La senyera també ha agafat
i com una capa se l’ha posat.
Al Camp Nou també ha anat
i cridant independència s’ha esgargamellat.
Com que veu que no li volen donar
se n’ha anat a casa amb l’estelada a la mà.
Demà demanarà clemència
a veure si li donen la independència.

ESO
1r B
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Pseudònim: Mandràgora
Curs: 1r. d’ESO B
Clàudia Segalés

De mà en mà i de cap a cap
Un barret va caure a les meves mans enmig d’aquella tempesta esfereïdora. No era qualsevol, sinó que
semblava que vingués dels anys 50. Tenia una forma
peculiar, era bastant arrodonit i quasi no tenia visera. El
negre carbó contrastava amb dues flors de seda blanca
que estaven envoltades per una cinta de quadres verds
que donava la volta al barret. No estava en perfectes
condicions, tot s’ha de dir, però tampoc semblava que
hagués sobreviscut 60 anys. Inconscientment vaig
començar a pensar en la seva història, per les diferents
mans que podria haver passat (arribat fins allà),…
Em vaig imaginar una modista fent aquell barret. Aquella
persona podria haver-lo venut en qualsevol establiment,
però jo no me l’imagino en una botiga normal, si en una
un pèl estrambòtica que, vista des de fora, no tenia gaire
bon aspecte. Els vidres eren foscos com la nit i la porta
una mica vella i atrotinada. A l’entrar es podia veure una
sala bastant gran amb molt poca il·luminació. Al mig hi
havia un taulell fosc. Dues dependentes al darrere contemplaven aquell barret mentre esperaven a vendre’l.
De cop va entrar un home a la botiga. Aquell client
va anar directe cap a les venedores. Es va estar uns
segons mirant aquell barret. Semblava que li agradava.
Va demanar que li ensenyessin, i el va comprar. Se’l va
posar en una bossa i va marxar a pas lleuger cap al
carrer per on havia vingut.
Va entrar en una casa. Era petita però bufona. Les
parets eren fetes de pedra. Hi havia un petit camí
envoltat d’herba. En pocs segons ja estava entrant a la
seva propietat. La seva dona el va anar a rebre i ell la
va sorprendre amb aquell barret. Li va agradar molt i va
decidir que sortiria a passejar i se’l posaria. Es va vestir
adequadament, es va posar el barret i va sortir de casa.
Quan portava una estona caminant, va començar a fer
vent. Una ventada li va aixecar el barret i el va fer volar.
La dona el va intentar agafar, corrent darrere d’ell, però
no va poder. Se li havia escapat. Va afanyar-se a tornar
i li va explicar al seu home el que li havia passat. Estava
decebuda i trista. La seva parella no li va donar gaire
importància. En comprarien un altre el dia següent.
Mentrestant el barret va anar a parar en una cantonada
d’un carrer. Per aquell lloc passava un home que ja era

una mica vell i el va veure. El va trobar tant bonic que
l’agafà i, tot content, se’l va emportar a casa seva. En
arribar el va col·locar en una prestatgeria on n’hi havia
molts de diferents èpoques, de molts estils, de colors
variats, de tot tipus, n’hi havia de més grans i de més
petits, d’ala ampla i d’ala estreta,…. Aquell senyor va
resultat ser un col·leccionista de barrets. Li agradaven
molt i els cuidava amb molta delicadesa. Allà hi va estar
bastantes setmanes. Un dia l’home es va començar a
trobar malament i finalment va morir. Com que no tenia
més família totes les seves propietats, i fins i tot els
seus barrets acabarien venuts en algun mercat.
El dissabte, totes les seves coses estaven exposades al mercat de la plaça principal del poble. La gent
passava pel costat de la parada on hi havia les seves
propietats i se les miraven intrigats. Va passar una
dona jove i es va enamorar d’aquell barret. Va demanar
el preu i se’l va comprar. Tot seguit se’l va posar i va
marxar passejant. Li agradava molt. Se’l posava cada
dia. El va ensenyar a totes les seves amigues i a elles
també els hi agradava molt. Elles en volien un d’igual
i també se’n van comprar un al mercat de la setmana
següent. Un dia, plovia una mica i feia vent però se’l
va posar igualment. Just després de sortir de casa li
va volar el barret. Ella va córrer darrera seu però no el
podia agafar. Cada cop estava més amunt però ella
saltava intentant agafar-lo però no ho va aconseguir.
Estava trista però se’n podia comprar un altre de semblant en el pròxim mercat.
El barret va estar volant durant uns dies i després va arribar a les meves mans. Estava una mica brut i quan vaig
arribar a casa el vaig netejar. M’agradava molt i me’l vaig
posar el dia següent. Vaig pensar que jo no el perdria
perquè m’agradava molt. Quasi cada dia me’l posava
però els dies que feia vent el deixava a casa.
I així és com jo m’imaginava la història d’aquell antic
barret. Podria ser veritat o potser mentida, o només en
part va passar això,… però és una pregunta que mai en
sabrem la resposta.

ESO
1r C

Pseudònim:Bons records
Curs: 1r d’ESO C
Paula Bonet

Bons records
Tot va començar un dia d’estiu a l’Escorial. L’entrada
era plena de crits i somriures, plors i alegries. Un
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cúmul de nens que entraven a l’escola; entre ells jo.
Vaig dirigir-me a l’edifici. Era gran i ple de colors. La
mare em va cordar els botons de la bata i em vaig
decidir a entrar a l’aula. La mestra em va donar la
benvinguda a la classe dels pollets. Allà començaria
tot. Em va presentar alguns nens que ja eren allà i de
seguida ens vam fer amics. A mesura que passava
el temps anaven entrant nens i nenes que no havia
vist mai. Quan ja hi érem tots ens vam asseure en un
quadrat dibuixat al terra i vam explicar què havíem fet
a l’estiu. Milers d’històries van sorgir a la classe aquell
matí. L’escola em va agradar molt, i cada dia tenia
més ganes d’anar-hi, per jugar a fer sorra fina al pati
i retallar amb punxons. Aquí a l’Escorial també hi vaig
fer una amiga inseparable; anàvem juntes cada minut
del dia i ens ho passàvem molt bé. Algunes vegades
també teníem petites baralles, que sempre s’acabaven solucionant.

A mesura que m’anava fent gran les coses es posaven més difícils. Restar, sumar i llegir era tot un repte
a primer de primària. Cada nit, abans d’anar a dormir,
llegia un paràgraf d’un llibre amb el meu pare; i de tan
practicar i practicar en vaig aprendre.
Els cursos anaven passant ràpidament, l’estiu es
començava a fer curt, i la il·lusió de tornar a l’escola
ja no era tan gran, perquè hi havia més deures i
responsabilitats. Tot hi així aquell desig de veure als
teus companys de classe encara hi era, i s’havia fet
més gran. Nous professors, nous llibres, llibretes…
cada any tot canviava. Però el canvi més gran que
hi va haver va ser ara, a primer d’ESO. No només
havia canviat això; vaig tornar a entrar a l’edifici,
ara diferent. El que no havia canviat eren els crits i
el cúmul de gent que no coneixia. En aquell passadís no s’hi cabia. Pensava que ens conduirien a la
classe però no, ara era diferent, t’havies d’espavilar
tot sol. Veia alguns dels alumnes que anaven a la
meva classe abans; ara molt pocs hi anirien. Al cap
d’una estona vaig trobar l’aula on havia d’anar i vaig
anar a seure. Després vaig observar el meu voltant;
gairebé tot eren cares desconegudes. Ens vam
tornar a presentar i vam explicar el que havíem fet, i
noves històries van inundar la classe. Cada dia que
passava anava coneixent millor a tothom i cada dia
m’agradava més la meva classe. Ara són els meus
nous companys, però sempre recordaré aquella
classe on jugàvem a pares i mares i omplíem les
parets de colors.
FI

ESO
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Premi: Escola
Pseudònim: Mel
Curs: 1r ESO B
Gerard Bou
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Pseudònim: Milecin
Curs: 2n d’ESO A
Arnau Simon

L’escola Escorial

L’ombra de Londres

Companys des de sempre
Estudiants de convicció,
Nosaltres volem gresca
Tots esperem diversió.

Londres, 12 de març de 1793. Des que la Revolució
Industrial va afectar tot el que m’envoltava, i per sort
ja havia acabat, ja ningú és el que era, els carrers
ja no són el que eren i els espais on jugàvem ja no
existien. Totes les esplanades que teníem per córrer
en plena llibertat ara s’havien convertit en fàbriques
immenses, amb tot de gent amunt i avall per intentar
trobar una feina amb què aconseguir algun benefici
per pagar el menjar o bé per al lloguer de la casa.
Avui només he pogut veure en Bruno, un amic amb
qui ens vàrem conèixer, en un pla on ara hi ha la fàbrica de teixits, un dia que plovia. Els membres de la
meva colla, en Bruno, en Frodo, en Lagos, en Marcos,
en Sheldon, en Gavilan i en Kevin estan d’acord amb
mi. Avui no tinc gens de ganes d’escriure res més.

Cada dia que passa
Intentem que sigui millor
No vulguem córrer massa
Que després no hi ha solució.
Un pas darrere l’altre
Amb molta dedicació.
Necessitat d’aprendre
Temps per l’educació
Aprenem del professor.
Anar a l’escola és divertit,
Ningú no hi pot anar adormit.
“Yo” hi vaig des de petit
Sempre content i eixerit.
Des de l’any dos mil tres som
Escola verda del món.
L’esperança que tenim
Ens fa seguir persistint.
Sempre amb ganes hi anem
Cap al lloc on treballem.
Oblidem els mals records
Recordem els bons tresors,
I entre ells la creadora
Ai bona senyora
La Santa Joaquima de Vedruna!

En Maikel va tancar el seu diari i se’n va anar a
passejar per un carrer estret i abandonat, probablement era dels únics de Londres on no es veien les
fàbriques ni els fums; era un carrer amb només una
entrada i acabava amb una petita esplanada d’uns 20
metres quadrats on quedaven tota la colla per llançar
unes quantes pedretes i tornar cap a casa amb els
ànims baixos. Avui en Maikel no ha ni sopat i se n’ha
anat al llit sense menjar res.

Londres, 13 de març de 1793. Avui fa un dia més assolellat, ja que les fàbriques tanquen els diumenges i
no se senten les pudors de fums i el cel no queda tapat. Tinc ganes de marxar d’aquesta ciutat i començar
una nova vida on la ciutat no quedi tan contaminada,
però no tenim prou diners per pagar el tren de vapor
que ens portarà fins al nostre nou destí. Intentarem
marxar amb els meus amics i familiars i oblidar tot el
que va passar després de la Revolució Industrial.
Aquest dia es varen reunir tota la colla a la mateixa
esplanada i varen planejar com aconseguir els diners
per marxar de Londres amb tots els seus familiars
amb el tren del nord. Van prendre diferents decisions:
vendre alguns objectes que no podrien traslladar d’un
lloc a l’altre per exemple llits, mobles, etc.. o fins i tot
va anar a robar diners per marxar més ràpid! Entre
unes coses i les altres varen quedar que vendrien
els mobles que tenien a casa i quan algú els hagués
comprat algun moble, seguir-lo i robar-li de nou i fer

així fins que tinguesin els diners suficients. Llavors es
varen acomiadar i van anar a les seves cases corresponents. Aquest dia, en Maikel va fer un bon àpat i
va explicar el que farien per reunir els diners; després d’haver sopat, se’n va anar per primera vegada
content al llit.

Londres, 14 de març de 1793. Avui ja tornen a funcionar les fàbriques, però començarem l’operació de
recaptar els diners per anar segurament a una granja
dels afores d’Edimburg. Esperem que sigui un èxit
perquè si no, ens haurem de quedar aquí, a Londres,
la ciutat que hem batejat com “la ciutat ombra” per la
quantitat de fum que treuen les fàbriques, sobretot
una de ciment per construir cases, que tothom coneix
com “L’ombra de Londres”.
Entre tots els de la colla han aconseguit posar a
la venda dos llits, tres taules i una prestatgeria. Al
final es decideixen anar al barri ric per assegurar la
venda, però s’adonen que hi ha guardes per tot arreu
i queden que al final no els robaran i tot seguit es
varen repartir pel barri. Al capvespre es varen trobar
al seu barri i varen recaptar un total de 140 lliures,
però en necessiten unes 500 per al viatge. Tot seguit,
en Maikel va entrar a casa silenciosament perquè era
molt tard…

Londres, 15 de març de 1793. Altre cop em llevo
amb el cel ben enfosquit per culpa del fum de les
fàbriques, però necessitem recaptar més diners per
marxar el més ràpid possible d’aquesta ciutat i per
això intentarem arribar a unes 350 lliures per a demà
recollir els trastos i marxar cap a Edimburg.
La colla varen fer igual que l’altre dia, l’única diferència és que anaven amb menys provisions i només
depenia del que la gent els pagués. Aquell dia, en
Maikel es va unir amb en Lagos i en Frodo per fer
veure que tenien una gran parada. Al capvespre, es
van reunir tots davant d’en Maikel i van comptar els
diners; aquell dia ho havien venut gairebé tot i havien
reunit ja 470 lliures, però es van adonar que faltaven
en Gavilan i en Marcos. Els varen començar a buscar
però no eren enlloc i decidiren marxar cap a casa
abans que no es fes fosc. Varen arribar i, allà asseguts, hi havia en Marcos i en Gavilan esperant-los; en
veure’ls, varen venir corrents per anunciar que havien
venut tot el que tenien hi havien reunit 50 lliures;
ja tenien les 500 lliures! En Maikel i la resta de la
colla, tots contents, van decidir anar a informar-ho a
les seves famílies i varen quedar a les sis del matí a
l’estació de tren.

Londres, 16 de març de 1793. És l’últim dia que
escric en aquest diari perquè he decidit deixar-lo
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amagat a l’esplanada per quan torni a trobar-lo i
escriure de nou. Ha arribat l’hora d’acomiadar-me de
tu; fins aviat, diari!

En Maikel va anar corrents a l’esplanada i va enterrar
el diari perquè ningú no l’agafés, va tornar a casa,
varen agafar les maletes i es dirigiren a la estació
de tren, on la resta de famílies els esperaven. Quan
va arribar-hi ja hi havia el tren, van pujar-hi i se’n van
anar horitzó enllà deixant un petit rastre de fum…
…
NEW YORK TIMES, LONDRES, 13 DE JUNY DE
2009. S’acaba de trobar a la zona nord de Londres
una mena de llibre o diari enterrat a 3 metres sota
terra; sembla ser del segle XVIII i explica una història
sobre la vida d’un nen que va viure en aquella època després de l’esclat de la Revolució Industrial. Els
arqueòlegs intenten esbrinar de quin nen podria ser.
FI

ESO
2n B

Pseudònim: L’estrella
Curs: 2n d’ESO B
Enric Aguilar

Connecta’t amb tu mateix
Connecta’t amb tu mateix?
Creixement personal?
Per què serveix?
Vaig pensar tot preocupat.
Al final ho vam comprendre millor,
és una eina que ens han regalat
per conèixer el teu interior
i descobrir coses que mai havies imaginat.
La meva essència haig de trobar
per saber qui realment sóc,
costarà d’esbrinar
ja que mostrem l’armadura exterior.
Fem moltes tècniques,
com el bon dia i la relaxació,
i també d’altres
per trobar un futur millor.
Moltes coses hem après:
escoltar el nostre cos,
desfer-nos de l’estrès
i gaudir del silenci i el repòs.

Així ens anem coneixent,
i podrem comprendre altra gent,
conviurem amb germanor
i viurem en un món millor!

ESO
2n B

Premi: Escola
Pseudònim: Falguera
Curs: 2n d’ESO B
Sergi Barnera
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Pseudònim: Kidrauhl
Curs: 3r d’ESO A
Elisabet Martí

Paraules

(Un homenatge, silenciós, a Salvador Espriu)

Auca de l’ Escorial

Ànima delineada o esquerdada,
Mirada reclosa sota uns llavis pronunciant
Pensament esculpit per la melodia d’aquelles lletres.
Sentiments condicionats per l’“allò” impalpable

En un lloc molt bonic
de la plana de Vic,
150 anys aviat farà
que Joaquima Vedruna la nostra escola fundà.

Expressions impossibles de desgravar
Un cop els llavis ja s’han obturat
Sentiment de culpa envaeix l’assassí,
Llàgrimes erosionen la víctima.

Una escola plena de valors importants,
que ajuda a créixer petits i grans,
formant bons estudiants,
perquè tinguin futurs brillants.

Petjades amb ferro roent ja forjades
Impossibles d’aplanar,
L’“allò” ja emigra cap a un altre cor innocent
Trenca l’harmonia de l’ànima emmirallada,

L’Escorial és una escola molt cultural,
que tenia orquestra musical;
des del 1920, l’any inicial,
que celebra totes les festes amb música ambiental.

La vitalitat també intensifica
Els llavis també pot corbar
La llum reanima entre el mar de negror.
L’“allò”, l’origen de sentiments.

A la tardor castanyes mengem,
a l ‘hivern el Nadal celebrem,
per Sant Jordi roses i llibres regalem,
i cada quatre anys els jocs olímpics organitzem.

L’“allò” pronunciat, l’“allò” escrit,
Ja recorre per les entranyes de tot ésser
L’ombra del silenci l’ha capturat,
Ara, l’“allò”, n’és dèbil presoner.

És un lloc ideal
per al creixement personal,
on investiguem nous coneixements
per ampliar les nostres ments.
És una escola catalana,
que estima la sardana.
I no ens oblidem
dels balls de bastons que ballem!
També anem de convivències,
on ens relacionem amb les nostres consciències.
Aprenem a ser bons companys,
per ser amics durant anys i panys.

La imperceptible agulla ja travessa
O el pètal ja acarona,
El cor d’aquell feble,
L’ànima del replicat.
El passat, ara immutable,
Imatge esborrallada de l’“allò”
El futur, imprevisible,
Condicionat, intorçable pel destí.
L’art de l’“allò”, enemic o aliat,
Abrupte d’harmonitzar, indomable pel propi pensament.
Mordaç, ferotge per l’impotent
Diví, bell per l’herculi.
L’“allò”, el misteri. L’“allò”, el dodecaedre,
Que, com un dau,
Un cop tirat, marca la sentència del proper.
I, realment, què és l’“allò”?

ESO
3r C

Premi: Viola d’Or
Pseudònim: Mine
Curs: 3r d’ESO C
Cristina Aragonès
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Les dues roses més importants a la meva vida, un dia
el vent se les va emportar per no tornar mai més. Són
els meus pares, i m’agradaria marxar amb ells. Però
haig de lluitar, perquè no puc deixar el meu germà sol.
Tinc 15 anys, i estic fotut. El meu germà en té 25 i
també ho està, però ell no té cap malaltia, jo sí.

Rèquiem per un somni
Aquesta negra nit et recordo, poeta,
Caminant, alt i prim, pels carrers de Sinera,
Trepitjant la terra seca d’ on creixen els pins,
Et vigilen les vinyes altes i t’observa el mar.
Que pròxim et sento avui,
Evocant les teves sàvies paraules serenes!
Vas veure que diversos eren els homes, i diverses les
parles
I entre ells s’havien d’unir forts ponts de diàleg.
Sabies que per ser home s’ha de ser lliure
I comprendre raons i parles diverses,
Estimar els nostres germans,
encara que donem diferents noms a l’amor.
Que sol et veig aquesta nit, poeta!
Sembla que s’ha parat el temps al teu paisatge creat.
Se’t van cansar els ulls de tanta llum
I per l’aire sonen campanades d’un difunt.
Has pagat el teu vell preu i descanses tranquil a la teva
petita pàtria.
Ha cessat el ball, poeta.
El silenci ja és aquí,
Però dorm tranquil, no estàs enmig dels oblidats.

ESO
3r A

Pseudònim: Guivi
Curs: 3r d’ESO A
Laia Parareda

Un camí difícil
Frustració en un mar molt fosc, de dubtes, on la brisa
bloqueja els meus pensaments, i on res no és de color
maragda. Si hi hagués una clau, tan sols una clau per
poder obrir els ulls, però no precisament els meus, sinó
els del meu germà, perquè es pugui encaminar cap a
la realitat.
Viure, imaginar i somriure és el que m’agradaria fer,
però les circumstàncies m’ho impedeixen. Si sóc
realista, m’enfonso, ploro, però si no ho sóc… estic
perdut.

Potser tinc una màscara, una màscara que m’impedeix
ser jo, però aquesta no impedeix que deixi de tenir leucèmia, no ho impedirà, ni ella, ni el meu germà, ni tan
sols jo. Em dic Màrius, perdoneu, estic tant trasbalsat
que ja no sé ni qui sóc.
Leucèmia i jo: som coses molt diferents; jo lluito per
viure, i ella em vol fer marxar. Espero que el meu germà, en Jan, no hagi de patir tant com jo per valorar el
que és la vida i les possibilitats que et dóna per ser
feliç. Encara que busqui i rebusqui no trobaré el perquè
de tot això. Costa molt a vegades de trobar una resposta per a tot. Tot això és estrany, difícil, és diferent i
dolorós.
No sé com parlar amb en Jan. És el meu germà, però
sempre l’he vist diferent… no sé com dir-li que no el
deixaré, però que m’ha d’ajudar, perquè a vegades
quan un camina sense un rumb, quan un camina i camina sabent que té obstacles per saltar, però que està
sol… Deixem-nos estar d’històries, és molt difícil suportar alguna cosa així, inerme, que la persona que ara
més estimes estigui buscant una inexistència, és fotut.
Tu sempre ets el primer de voler sortir d’aquí, però no
saps quan deixaràs d’obrir els ulls, no saps quan deixaràs de veure el teu germà, i no vull que sigui massa
tard per poder-li dir que l’estimo, que visqui la vida, i
que jo sempre estaré allà perquè encara que trobi un
impediment, la meva presència mai no hi faltarà.
Estic tranquil, perquè avui a la tarda el meu germà ha
comprés el que volia: simplement que tinc càncer, només això. Que ja no tindria cabell, i que tindria la pell
blanca per manca del sol. Però també ha comprès que
seria molt més valent, que em faria més gran i sap que
lluitaré fins al final. Crec que ara és el moment que
sàpiga què penso, i no deixar escapar la meva oportunitat.
Malauradament estic dins un túnel, un túnel que no té
sortida, i és molt fosc. Estic trist, perquè segurament
hauran de passar molts anys per tornar a veure en Jan,
però jo ja no tinc vida; ell sí, i és un afortunat.

ESO
4t A

Pseudònim: Dango
Curs: 4t d’ESO A
Sara Cantos

Entre línies i tinta
Entre línies s’expressava escrivint,
Vers a vers el que estava vivint.
Entre els més bells records d’infància
Recordava la seva antiga estança.
Un petit poble arran de mar,
Una casa al costat d’un far.
Les vivències més doloroses
Entre tinta i llàgrimes quedaven foses.
Sempre observant la seva terra,
Mirés cap a la dreta o cap a l’esquerra.
Va ser fidel a la seva pàtria bella,
Per molt que es tenyís de sang vermella.
Un amant de les lletres i de la literatura,
protegí la seva llengua amb una gran armadura.
Va viure i defensar la seva llengua,
Salvador Espriu, novel·lista i gran poeta.

ESO
4t C

Pseudònim: Liber
Curs: 4t d’ESO C
Ikram Koulij

Sense escapatòria
M’acostava silenciós i temorós. Al meu voltant se’m
clavaven mirades d’indiferència. Aquell ambient
dens, aquella olor indescriptible, aquell so esgarrifós que em gastava l’oïda…
Estava decidit a fer mitja cua i escapar-me, però
aquella porta es va obrir lentament i vaig poder
percebre des de l’escletxa rere la porta aquells ulls
afilats que em penetraven i m’obligaven a acostarme. Em sentia controlat, com si algú em mogués
amb fils invisibles i jo fos un simple ninot exànime.
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Vaig fer unes quantes passes endavant, que van
semblar eternes, fins a arribar a la porta i rebre
la benvinguda de dos éssers tenebrosos, amb un
somriure esfereïdor i uns ulls a punt de rebentar.

Em van estirar forçadament sobre una llitera i em
van encegar ràpidament amb una llum que em
foradà la pupil·la.
Un d’aquells dos éssers que em rodejaven va lliscar els seus freds i cadavèrics dits fins als meus
llavis, i de cop, amb l’ajuda de l’altra mà, em va
obrir la boca fins que vaig notar que les mandíbules se’m descol·locaven. Una suor freda em lliscava
per l’espatlla.
Els dos éssers m’observaven detingudament mentre jo només podia veure el seu perfil a contrallum.
Em sentí totalment impotent i dèbil davant d’ells.
L’altre va agafar un objecte metàl·lic i punxegut
que no vaig saber distingir i me’l va posar bruscament a la boca; aquell objecte gèlid em va acariciar la llengua i vaig tenir la sensació que se’m
dividiria en dos.
De cop van començar a foradar-me la boca de
manera violenta. Potser tenien la intenció de
seguir fins a arribar al cervell, o potser, per estalviar-se aquell llarg trajecte, decidiren foradar-me
la gola. No ho sé, però seguidament vaig notar el
sabor a sang. M’ofegava amb la meva pròpia sang.
En aquell moment vaig adonar-me’n de la veritat:
volien dessagnar-me. Aquells éssers apàtics volien
dessagnar-me fins l’última gota.
Volia desaparèixer, morir per acabar amb aquell
sofriment, però no podia. Jo era conegut per ser
una persona intrèpida i audaç. No podia rendir-me
i deixar el meu cos en mans d’aquells despietats
assassins.
Em removia amb intents inútils d’escopir aquella
sang que m’ofegava. La desesperació em consumia, els ulls se m’inundaven de llàgrimes.
Aquella penetrant olor a sang em marejava.
No vaig durar molt fins que vaig començar a
veure com aquells éssers despietats començaven
a multiplicar-se. Aquelles ombres allargades em
rodejaven, aquells somriures sorollosos i afilats em
bloquejaven.
De cop vaig deixar de sentir el soroll de les rialles
i els estris: el so de la marea em va inundar les

orelles. La pupil·la va consumir-me l’iris i tot al meu
voltant va començar a enfosquir-se.
Finalment, el dolor em va envair el cos i vaig tancar
lentament les parpelles, recordant uns últims somriures de tots aquells que m’estimaven i seguirien
estimant-me.
Uns rajos s’infiltren per les escletxes de la persiana i m’enceguen. Aquesta vegada, però, la pupil·la
no es fon amb l’iris.
Obro els ulls i contemplo l’entorn. No puc evitar un
somriure: em trobo sa i estalvi al llit de l’hospital.
De sobte s’obre la porta i d’allà n’apareix el rostre
familiar d’un home fatigat i exhaust que no és, ni
més ni menys,que el pare.
—Papa…— em sento pronunciar estupefacte, com
si fes segles des de l’última vegada que el vaig
veure.
—Ramon, fill, m’alegro que per fi t’hagis despertat.
Quina ha set la causa d’aquest desmai tan sobtat?
Què et passava? –em pregunta atabalat.
—Aquells éssers malignes pretenien ofegar-me
amb la meva pròpia sang. Estava immòbil i aquella
olor tan penetrant em marejava fins que, finalment,
el meu cervell va deixar de respondre. Creia que
havia mort.
El silenci envaeix l’habitació, però l’aura que
desprèn el pare és densa. Em mostra una cara de
decepció i es gira, decidit a abandonar l’habitació.
—Pare! –li crido en un acte reflex. Ell es gira mostrant-me aquells ulls cansats en va.
—Fill, de veritat has fet tot aquest numeret pel
simple fet que t’estiguessin traient un queixal? És
que potser et fan por els dentistes?
L’ únic que puc fer ara és assentir profundament.
La meva fòbia és més aterradora que qualsevol
altra.
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Pseudònim: Amiga de la
Núria
Curs: 4t d’ESO B
Mireia Rodriguez

Maneres d’entendre la vida
Saben aquel que diu… Oh, sí. Famosa frase, eh? Bé,
famosa per la generació adulta. I no, no és que jo, sent
una adolescent, em consideri més gran del que sóc,
però sí que considero que als meus pares els encanta això de xulejar amb l’humor dels anys setanta. De
fet, els encanta estar en la honda de todo, o almenys
intentar-ho, vaja. Intenten ser aquella imatge de papi
enrotllat que a qualsevol adolescent li agradaria,
sempre i quan aconseguís ser-ho i no acabés muntant les famoses escenetes o espectacles que creen
aquell desig de suplicar a la terra que s’obri i que se
t’empassi per no tornar a veure la cara dels teus amics
pensant Ola K Ase? Gent, sabeu de què parlo, oi? Sí,
sí, jo també en tinc, d’experiència. Recordo aquell bon
matí de maig, quan el meu pare em va deixar davant la
porta de l’institut on m’esperaven tots els meus amics.
A tothom li va fer gràcia “l’enrotllat” comentari del papa,
però més els va fer riure la cara que em va quedar després de veure com baixava la finestreta del cotxe i em
feia una mirada seductora amb un ‘’Fit-fiu! Guapa!”. No
hagués set tant vergonyosa la situació si no fos perquè
rere nostre hi havia tots els de batxillerat. Sí, sí, ja us
ho podeu imaginar, la meva cara més vermella que les
calces el dia de cap d’any. També recordo aquell dia
d’estiu en el qual érem al cotxe camí de casa els meus
avis. Mentre el meu germà dormia tranquil·lament, el
meu pare posava aquelles famoses cançons de la seva
època mentre es motivava amb un seguit de balls com
“el pas del parabrisa”, el de “l’escala” o el del “robocop”. En aquell moment no s’hauria pogut diferenciar
la meva cara de la d’un lluç. Potser tenia la boca més
oberta jo i tot. Cal recordar que casa els meus avis és a
Burgos; això implica set hores de cotxe que és igual a
set hores amb el concert del que ell es feia anomenar
“Cool Papah!”. Realment, l’únic que puc fer en aquestes
situacions és riure. Al cap i a la fi, és el meu pare i no
seria el meu pare si no anés acompanyat de contínues
bestieses. Reconec que, tot i fer-me passar vergonya
moltes vegades, no el canviaria per res del món. I d’on
li ve tot aquest humor? Mai li ho he preguntat però
sempre m’he suposat que era per les hores i hores i
hores que es passava mirant al famós Eugenio Jofra.
Nascut a Barcelona l’11 d’octubre del 1941, famós humorista durant les dècades del 1980 i 1990. No, no el
conec, però sí que conec el seu fill. Oh, i tant si el conec… Ivens Jofre, alt, morè, casat, amb una filla, amic

del meu pare i… policia. Sempre havia pensat que tot
allò que els polis sempre eren a l’aguait per molt que
no fossin en hores de feina, que duien la pistola a la
butxaca por si a caso i que no els hi podies confessar
cap cosa per molt amics que fossin era cosa del cinema. Fa poc vaig comprovar que m’equivocava, més que
res perquè simplement va agafar al meu nòvio en un
dinar cap al garatge, el va lligar i el va interrogar sobre
quines intencions tenia amb mi, amenaçant-lo que
si no deia la veritat li tallaria un dit. Vamos d’allò més
normal en aquesta vida! No ho entenc. Però amb el
temps he après que hi ha coses que no cal entendre.
La vida no s’entén. Preguntes de les quals no cal sentir
la resposta. Un dels àmbits que costa més d’entendre
és l’etapa de l’adolescència. No cal dir que per a nosaltres ja és un moment de confusió en les coses. Per
què hi ha modes? Per què hi ha romanços? Per què hi
ha canvis? Per què, per què i per què! Hi ha qüestions
que han estat anys en el dubte i ningú hi ha donat
resposta. La més famosa i que segur que tots coneixeu és aquella de Per què les ties sempre aneu juntes
al lavabo? No hi podeu anar soles? Doncs no! Atenció
nois, que avui és el vostre dia de sort. Resulta que les
ties tenim una secta secreta on s’hi arriba a través del
vàter introduint un codi en el paper higiènic. Cal anar
acompanyat perquè t’ajudin a accedir-hi, ja que avui
en dia els vàters són bastant petits. Allà parlem de
tot el que ens agrada i critiquem tot allò que no. Des
d’allà planegem posseir el món i controlar-lo a partir
d’una guerra que s’iniciarà d’aquí poc amb canons de
maquillatge. Però shhht eeh, que és secret… Au va, no
fotem! Hi anem perquè sí! És una cosa que no es pot
entendre! Repeteixo, no hi ha resposta! Una altra cosa
que no s’entén són les modes de paraules. Ningú té ni
idea de com es creen ni com desapareixen. És com si
en dir-les expressessis un “Eis gent! Sóc guay!”. Com
quan algun col·lega et crida “Eh! Tu! Cacho pendeja!
Passa’m el boli”. Hola? Y eso? I tampoc ens oblidem
del “Va ta mare i cau de cara”, expressió dita en situacions on no saps què respondre. Però les expressions
de vegades sorgeixen de cartells o imatges que també
poden influir en les modes. L’exemple més famós avui
en dia i que segur que coneixeu són aquells de OLA
K ASE? Tela, tela amb el punyeter OLA K ASE?… Si
és que el dia que em trobi una llama mirant-me amb
una mirada penetrant per la finestra amb unes dents
com cases i dient OLA K ASE?, només caldrà esperar
veure un gat penjat d’un armari dient NO ME MIRE
ASIN! Sí, nois, sí… Les modes no s’entenen. La vida
no s’entén. Està construïda per una societat que evoluciona de forma estranya, plena de qüestions, amb poca
personalitat en algunes persones, on les reputacions
tenen importància, on cadascú depèn dels seus actes
i de les seves accions… Però sabeu què és el que
menys entenc? Perquè collons li acabo de dir al meu
pare que em porti a l’escola…
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Premi: Englantina d’or
Pseudònim: Blau
Curs: 1r Batxillerat B
Ma Alba Fernàndez

Àlter Ego
Els últims rajos del crepuscle es difuminaven a l’horitzó
pintant el cel amb gammes de tons vermellosos i
ataronjats. D’aquí a unes hores, el Sol desapareixeria
rere els edificis i el bullici tan característic de la ciutat
donaria pas a la quietud més etèria.
Dret davant del majestuós i colossal Hotel Ritz, ocult
entre les ombres, em fumava la darrera cigarreta del
paquet; tot i que duia més d’una dècada d’experiència
en aquell ofici, si és que es podia denominar així, aquell
vespre estava nerviós. Vaig deixar que el càlid tacte del
fum inundés els meus pulmons i em proporcionés una
plaent sensació de confort i seguretat, i vaig llençar la
burilla al terra del carrer. Encara fumejava. El color del
cel indicava que faltaven pocs minuts perquè la capital
es submergís en la foscor més infinita i es convertís
en l’amagatall predilecte de delinqüents, transgressors,
amants secrets i anònims desorientats. El mantell del
capvespre, però, no només proporcionava refugi a la
púrria madrilenya, sinó que ocultava, també, els escabrosos tripijocs i els macabres forfets d’aquells qui pertanyien a un món aliè a l’habitual, un món que únicament es feia visible en la invisibilitat de la nit; en aquell
instant, Madrid esdevenia ciutat d’espies en un país
neutral dels anys quaranta. Vaig palpar l’interior de la
meva jaqueta buscant l’únic que em protegiria en cas
d’extrema necessitat, la més fidel acompanyant d’un
agent secret, i no va ser fins que vaig notar la Glock
9 mm, que vaig deixar anar un sospir d’alleujament
gairebé inaudible. L’espionatge s’havia convertit en la
meva vida, la meva obsessió, el fruit de tots els meus
problemes però, alhora, també la solució. Amb els anys,
havia deixat de saber qui era; ja no em reconeixia. La
meva única prioritat era sobreviure en un món hostil
governat pels diners i l’afany d’informació, i fonamentat
en la corrupció, l’engany, les mentides, el control i la
manipulació social, la tergiversació més salvatge de la
realitat i l’ocultació de la veritat. No, ningú sabia millor
que jo el que era ser un simple peó en un joc sense
regles ni codis ètics, un joc complex i rebuscat on les
úniques que es desplomaven, desfetes, sobre el taulell,
eren les peces considerades “prescindibles”. En aquest
món, el vençut era l’ingenu, el confiat.
M’anomenaven l’home de les mil màscares. Coneixia fil per randa i punt per punt la vida d’un nombre
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inimaginable de personatges inexistents, personatges que es trobaven a la mercè dels esdeveniments,
les circumstàncies i les seves conseqüències. El
meu alter ego podia ser des d’un escriptor corrupte
de l’alta societat capaç de canviar d’opinió com qui
canvia de camisa, fins a un pobre cambrer del Ritz,
fumador compulsiu i admirador incondicional de William Shakespeare. Tanmateix, tantes identitats, tantes
màscares, es convertien en un pes massa carregós,
en una llosa massa feixuga lligada amb força a les
entranyes dels records i als confins de l’ànima. Jo, de
fet, era com un actor amb una única diferència: enlloc
de viure una vida real i interpretar vides fingides, vivia
vides fingides interpretant vides reals. M’havia tornat
fred, egoista, calculador; el meu lema es basava en
l’aforisme llatí “si vols la pau, prepara’t per a la guerra”
i en el fons sabia que determinats fins justificaven
qualsevol mitjà. M’havia convertit, doncs, tal com “ells”
volien, en una peça prescindible predisposada a morir
encobrint valors repulsius i entramats maquiavèl·lics,
una peça ingènua que des del principi s’havia deixat
manipular amb paraules boniques i frases esperançadores. En aquests moments, dret davant del majestuós i colossal Hotel Ritz, ocult entre les ombres,
donaria el que fos per ser una persona anònima com
les altres, sense màscara ni cuirasses protectores,
vivint una vida real, fidel i sincera. Llavors em va venir
la seva imatge al cap: la de la Juliette, la meva filla,
morta en un tràgic i accidental incendi per culpa de la
temeritat del seu pare; aquell dia, l’havia deixada sola
a casa.

—No ens agrada el joc que jugues. Per molt que el teu
àlies indiqui el contrari, no estàs fet per portar una vida
d’agent doble —va somriure—. O treballes per a nosaltres, o bé per a ells.

De sobte, uns passos subtils ressonant rítmicament
en la llunyania de l’amarg silenci em van despertar de
les meves tenebroses i pessimistes cavil·lacions. Era el
contacte que esperava; n’estava segur.

Assegut en una butaca de vellut granat, en un dia
càlid de primavera, manté la mirada fixa en el llibre
que el té eclipsat. Jeu al bell mig de la natura, en un
camp sens fi d’herba verda d’una brillantor daurada.
La llum del sol li arriba proporcionant-li una agradable
escalfor, i el vent suau, que el refresca i li belluga les
primes pàgines que té a les mans no és suficient per
treure’l de l’encant.

—L’home de les mil màscares! —va exclamar aquella
veu femenina i sensual—. No fas honor al teu nom.
Només amb un cop d’ull en vaig tenir prou per saber
que era ella, la dona que em tenia captivat des que
la vaig veure cantar per primer cop en aquell bar de
mala mort. Llavors me’n vaig adonar; havia caigut en
un parany. L’eco de les seves paraules es repetia una
vegada rere l’altre dins del meu cap.
—No penses dir res? No, és clar. Ja saps per què
sóc aquí.
I tant que ho sabia! Aquella deessa m’havia abandonat,
mitjançant els seus seductors encants, al cruel destí de
l’amor ingenu i la confiança, i ara en pagaria les conseqüències. La seva presència aquí indicava que havia
estat derrotat com a espia i com a home, i, aquella nit,
el vencedor es proclamava, per fi, vençut.

En aquell moment em vaig sentir insignificant. Va
treure lentament una pistola de l’interior de la bossa
que duia i, un instant després, ja sentia el tacte fred del
canó sobre el front. Per molt que aconseguís treure la
Glock de la jaqueta sense que se n’adonés, almenys
un dels dos moriria aquella nit; i no seria pas ella, ja
ho tenia decidit. Aquella nit, m’abandonaria als braços
de Morfeu per no despertar-me mai més i li parlaria
a la Juliette d’amor, autenticitat i llibertat. Al cap i a la
fi, aquella bellesa d’ulls blaus i cabellera rossa potser,
llevant-me la vida, em donava una altra oportunitat.
Li tremolava la mà. Vaig tancar els ulls esperant l’inevitable. Acte seguit, el so esmorteït d’un únic tret amb
silenciador va trencar el punyent silenci.

BAT
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Pseudònim: Barba de
vell incomprès
Curs: 1r Batxillerat C
Eloi Soldevila

Somni d’una felicitat amagada

No hi ha més soroll que el del vent, que el de les
mans amb el paper, que el cant llunyà d’algun ocell
perdut o que el seu respirar feixuc. No hi ha soroll
que el distregui; no hi ha soroll que el pugui despertar.
Parsimoniosament, amb molta calma, s’enamora de
l’art d’una persona que no té cap sentit per ell, ans ell
només és conscient de les gestes que, sens permís,
li omplen el cap de paisatges idíl·lics i fantasies infantils. I aquestes el tenen submís; ell s’hi ha entregat
completament: no llegeix per obligació, no llegeix
amb pressa, no llegeix per agafar el son, no llegeix
buscant un descans… no llegeix per llegir. Assaboreix cada pàgina… s’imagina cada color, cada so,
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cada olor… busca el sentit de cada paraula, de cada
frase… i ho interioritza tant, que acaba rient, que
acaba plorant… sempre, ell sol amb el llibre.

I aquesta por m’entristeix, em fa dubtar de la meva
voluntat i de la meva fortalesa. I aquesta tristor no em
deixa ser com sempre he volgut ser.

I, inconscientment, es rasca la barba blanca que tant
s’ha cuidat, amb la qual tant somiava quan era un infant i s’imaginava recorrent el món, salvant el món…
amb la seva barba llarga, el bastó llarg i la capa, com
no, també llarga.

Però en aquest moment és quan recorro als llibres. I
potser no estic envoltat de tanta calma. I potser llegeixo només per buscar aquest preuat descans. Però
sempre m’acabo enamorant d’aquestes paraules que,
talment disposades, m’aparten d’aquests temors i em
fan veure que, mentre segueixi vivint amb aquest amor,
mai perdré tal màgia. M’acabo adonant que ella es farà
més forta i jo, més madur. I aquí és quan veig que tinc
moltes possibilitats d’acabar la meva vida, després de
moltes experiències, envoltat de la calma més plàcida,
amb una llarga barba blanca i un llibre a les mans.

Al costat de la butaca, sobre l’herba fresca, hi descansa el bastó, una vara de teix de dos metres, consistent, pesada, amb el peu ja irreconeixible per tots
els cops que ja no recorda que ha patit. A sobre, la
capa llarga hi sura tranquil·la, d’un desgastat blau que
no li deixa amagar la seva història i d’on sobresurt la
caputxa que tant havia amagat de la mirada del món.
En la camisa, un pes reconfortant reposa sobre el
pit esquerre, el rellotge de butxaca de plata, fruit de
l’amor incomplert, ja sens vida, que fa tants anys que
marca les cinc en punt, que fa tants anys que n’és la
seva viva imatge.
Però ell, en tot això no s’hi fixa, car, com ja he dit, no
té més consciència que la que diposita en el llibre
que té a les mans. El llibre que l’aparta de la trista i
insípida realitat, de la monòtona i feixuga vida d’un
vell incomprès. Un vell incomprès, la imaginació del
qual humiliaria la de qualsevol infant. Un vell incomprès que mai deixa de cercar la màgia perduda en
tanta gent, la màgia que li permet crear, ésser, trobar,
des del més ínfim dels seus desitjos —aquell desig
tan absurd que l’altra gent ni es permetria imaginar—
fins als anhels més presumptuosos que ni tan sols
al rei més avar i mesquí, que ni tant sols al boig més
brivall i malvat, se’ls podria acudir quelcom semblant.
I així viu els últims dies de la seva vida, essent exactament el que ell sempre ha volgut ser. Sense vergonyes ni pors, dia a dia va vorejant el final, un final que
no el preocupa. I ell s’hi acosta feliç, essent ell mateix,
sense haver abandonat mai el món dels somnis, sense haver abandonat mai l’alegria infantil.

BAT
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Pseudònim: Ragnarök
Curs: 1r Batxillerat B
Eloi Franquesa

Sense Por
Avui no és el gran dia,
aquest, no és el moment,
hom no en té la garantia,
ni la idea al pensament.
Avui no és el gran dia,
tres segles més aguantarem,
a l’espera de la vida,
algun dia tornarem.
Avui no és el gran dia,
mes demà arribarà,
ara roman adormida,
algun dia s’alçarà.
Aquell dia, amb el puny al cor,
alçarem la quadribarrada,
cridarem llibertat i sentirem
que la dignitat ens ha estat tornada.

I ara sóc jo el que somio amb aquesta vida, i desitjo
ser capaç de mantenir l’alegria infantil al llarg de tot
aquest temps. I em veig en aquesta situació, on el
que menys importa és el món, on tot gira en torn la
meva veritable persona. I aquesta situació és tranquilla, és la més clara personificació de la calma. Per mi,
això és la felicitat.

Amb llàgrimes al rostre,
el cor per fi sense hoste,
lluitarem amb paraules, versos,
i raons, que sempre guanyen als canons.

Però ara jo tinc por. Tinc por d’arribar a la vellesa
sense aquesta màgia, d’haver-la perdut durant aquest
llarg viatge. Tinc por de no poder ser jo mateix, d’haver-me d’adaptar a la realitat que tant em molesta.

Quan demà es mostri present,
ma pàtria s’alçarà sobirana,
forta com un roure al vent,
sempre ferma, mai minvada.
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Premi: Escola
Pseudònim:Ma nostàlgia
Curs: 2n Batxillerat A
Àlex Entrena
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Pseudònim:Cavall Blanc
Curs: 2n Batxillerat B
Laia Comerma

Oda a l’Escorial

Volar, Vèncer, Llibertat

Oh Escorial, tan flamant i bella!
Feliç tu, majestuosa escola meua.

Cau. S’esquerda.
S’esfondra. Se’n va.
Són sols guspires en un mar d’aire
vagant dictades per un màgic atzar.
Cap on van? Qui les espera?
Pot plorar algú si es perdran?
Són res. Són llum.
Són sols espurnes escortant el firmament.
Allí busquen companyia,
cors perduts que l’abandó ha ajuntat.
No són passes, les seves, genuïnes;
sorgeixen d’un camí traçat.
Tants n’hi ha hagut que es delitaven
defensant la llibertat!
Avui són sols estrelles
els molts que han fracassat.
Tot és, a la fi, una pregunta:
què oblidar, sacrificar o perdre
per poder arribar a guanyar?
Volem parlar però no ens entenen,
volem pactar i no ens fan cas.
Quan la unió no fa la força,
quan és unió entre estranys,
quan no és possible convivència,
què es pot fer sinó marxar?
Ser guspires, ser espurnes,
resseguir el firmament.
Que la llum sigui energia
i la parla un llaç ferm,
que ens uneixi sang vermella
i ens tornin el que ens és pres.
Volar, vèncer, llibertat.

Embrió entre muntanyes,
brotada a capital vigatana.
Del teu naixement ja fa 150 anys,
en els quals t’hauràs trobat paranys.
De santa Joaquima n’ets la proposta:
en el senzill mas començà tot.
De tots nosaltres n’ets la realitat viscuda:
el nostre cor ens l’omples tot.
A principi, eres casa de nenes
i ara a tots ens albergues.
Darrere parets fredes i empinades,
pesants per la història,
hi trobem l’alegria del dia a dia i
projectes educatius i concòrdia.
15 anys junts són els nostres;
en mon cap molts records hi ha.
Ara em vénen a la memòria
els teus ulls mirant germans.
Oh Escorial, tan flamant i bella!
Feliç tu, majestuosa escola meua.
Tu, novíssima encara que antanyassa,
vet aquí ma gran sorpresa.
Penedit jo de ma prompta partença,
no a l’oblit cauran estos anys.
Sempre que ens creuarem
pensaré amb nos vivències…
Tu i jo, jo i tu.
Amb saber que em donaves
dia rere dia tu incansable.
Amb amics que em concedies,
eternament tu indefallent.
Amb portes que m’obrires,
des d’ençà tu valorada.
Amb escalf que jo rebia,
d’aquí poc per mi tu enyorada.
Oh Escorial, tan flamant i bella!
Feliç tu, majestuosa escola meua.

BAT
2n B

Pseudònim:Sepharad
Curs: 2n Batxillerat B
Joan Rial

República independent de Kabeningrad
Dmitir Trichovsky és un home que, en cap moment, i
sota cap circumstància, ha gosat dir-me la seva edat.
“Diguem-ne que sóc un individu amb experiència” em
contestava sempre que jo, amb la valentia suficient
de saber que la resposta em sorprendria, li havia
llençat la pregunta. El senyor Trichovsky sempre m’ha
explicat que a Kabeningrad, pels que no tingueu
coneixements de geografia russa, un diminut poble al
bell mig de la serralada dels Urals on els dies còmodes en els quals els seus habitants surten al carrer a
fer el vermut els termòmetres no superen els quinze
graus sota zero… Doncs bé, el que dèiem, en aquest
xafogós poble parlen el Kabeningradès, escriuen el
Kabeningradà i tenen les seves pròpies tradicions
Kabeningradeses. Aquest gèlid poblet pertany al país
més extens que hi ha al planeta Terra, Rússia. Quan
a vegades vaig a visitar a Dmitir anem a la taberna
de l’Igor Blasczinsky, un home d’origen bielorús que
viu al poble des de fa més de vint anys. Un cop allà
ens posem a parlar i a discutir, en el bon sentit de
la paraula, sobre tota mena de temes. Per exemple,
l’altre dia vàrem parlar durant més de quatre hores
sobre com quedaven més bones les sardines: que si
a la planxa, que si a la brasa, que si amb un toc de farina… Però bé, no us escric això per explicar-vos com
us quedaran més bones les sardines, que no estaria
gens malament, sinó per comentar-vos la conversa
del darrer dia: els països. Què és un país? Què és una
estat? Una pàtria? Una nació?
Jo, que no sóc d’aquelles contrades i vestia amb dos
pantalons, dues samarretes, tres jerseis i dos anoracs,
veia a Dmitir amb un simple jersei de llana voltant per
Kabeningrad. Em va dir, i pot ésser que amb una mica
de raó, que era un exagerat, que no feia tant fred,
però jo li vaig respondre que com que ell era rus, hi
estava acostumat. Desitjo no tornar a veure mai més
la furiosa cara que va posar en sentir la meva resposta. En entrar a la taberna, Dmitir seguia amb el posat
esgarrifós d’abans. Ni els primers xarrups del vodka
típic d’aquelles contrades li van fer canviar l’expressió
facial. Interiorment vaig analitzar la resposta que li
havia donat i l’únic element que justificava el seu malestar era que l’havia anomenat rus. Li vaig preguntar
si aquest era el motiu i em va respondre, amb la perspicàcia corresponent, assentint amb el cap.
—Escolta’m, amic. — va dir-me aguantant-me la
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mirada encara amb to desafiant – Jo no sóc de
Rússia, jo sóc el més vell dels habitants de la
República Independent de Kabeningrad.
En sentir la seva resposta, un somriure sorneguer es
va col·locar a la meva cara.
— De què rius, amic? Vos sabríeu dir-me què és un
país? Ja et dic ara jo que no! Pot ésser, amic meu,
que t’hagis plantejat, en algun que altre moment, a
quin país pertanys. Però espero i desitjo que també hagis reflexionat sobre quina és la teva nació.
Aquella afirmació em va descol·locar totalment. Jo
pertanyo al meu país, al país dels meus pares, al lloc
on vaig néixer. Això que m’acabava de dir Dmitir de la
meva nació m’havia trastocat.
— La meva nació és el meu país, Dmitir!
— És probable que sigui així, estimat amic. Però en
el meu cas és totalment el contrari. Visc en un
país que no correspon a la meva nació. Una nació
són sentiments, són tradicions, llengües, tarannàs,
cultures… En el meu cas, sí que comparteixo
alguns assumptes amb la cultura russa, però ells,
els soviètics, ni parlen ni són tal i com sóc jo.
— Però Dmitir, a Kabeningrad no arribeu ni a la vintena d’habitants. No podeu ser un país!
— I doncs, amic, quin individu és suficientment poderós com per decidir de qui són els països? Els
països no són més que estructures creades pel
mateix ésser humà per endreçar. No sé si m’explico, als humans ens agrada recopilar tot allò que
coneixem per carpetes, paquets i, en aquest cas,
països. Els homes som lliures, amic?
Una altra pregunta que em va deixar del tot destarotat.
— És clar. Som lliures de fer el que vulguem.
— I doncs, fins a quin punt arriba la llibertat de
l’home que alguns individus, en aquest cas jo, no
podem ser ni del país que volem ser?
— No t’acabo d’entendre…
— M’explicaré d’una forma més amena. Una petita
història que va passar fa uns anys, tu eres massa
petit per recordar-te’n. Saps on és Rostov?
— Sí! És una de les ciutats més importants d’Espaulava, oi?
— Sí… Bé… L’exemple que et mostraré canviarà
aquesta teva resposta:
Dins la taberna començà a sonar la segona simfonia
de Tchaikovsky. Va fer un bestial glop d’un nou vas de
vodka, va respirar profundament i va explicar…
— Fa uns anys, si ho recordo bé crec que era l’any
dos mil dotze, a Rostov es va agrupar un conjunt
de persones per reclamar la independència d’un
territori anomenat Cheliabinsk. El coneixes? Saps
quin vull dir?
— Em sap greu, no…
— És un territori situat al nord-est de la península
de Chukotka. Històricament havia esdevingut un
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territori separat del país el qual pertany actualment. Si no recordo malament, a principis del
segle XVII, el rei Yaroslav IV va pujar al tro i amb
la seva proclamació com a nou rei, Cheliabinsk
va esdevenir un territori annexionat a Espaulava.
Aquell rei va obligar als habitants de Cheliabinsk
a parlar una llengua que no era la seva, a celebrar
unes festes que no eren les seves i a adoptar uns
costums que no eren propis de la seva cultura.
Tot i així, sortosament pels Cheliabinskesos, molta
gent, clandestinament, es va proposar mantenir
les tradicions, la llengua i els costums. Al cap d’un
temps, van aconseguir que la seva llengua es pogués parlar legalment i varen seguir conreant una
cultura que tot feia pensar que quedaria en l’oblit.
Cheliabinsk és una nació.
Però no has dit que aquell rei maleït els havia
annexionat al seu país?
Sí, ja he dit anteriorment que una nació i un país
són conceptes diferents. Tot i així, em va bé que
em facis aquesta pregunta. L’any dos mil dotze
el poble cheliabinskà demanava, sortint al carrer,
poder esdevenir un país, un estat i, decidir així, les
seves pròpies decisions. Lògicament, sabent que
Cheliabinsk és un país ric i amb grans recursos,
al govern espaulavà no va permetre que això
ocorregués. I arribat a aquest punt, et pregunto:
qui és el govern espaulavà per decidir si el poble
de Cheliabinsk, totalment diferent, culturalment
parlant, al país Espaulavà, pot o no pot ésser un
país lliure i independent?
Ningú! Ningú els pot privar d’esdevenir un territori
lliure i sobirà.
Estic d’acord amb tu, amic. Per això et torno a
preguntar… Fins a quin punt arriba la llibertat de
l’home quan aquest, utilitzant la força de la unió,
reclama esdevenir quelcom i unes altres persones,
iguals de drets i deures que ells, no els ho permeten?
Tens raó, Dmitir. Si els homes fóssim totalment
lliures, els habitants de Cheliabinsk podrien esdevenir un país ells sols perfectament.
I per què doncs, Kabeningrad no ho pot ser de
Rússia? El nostre tarannà és totalment diferent!
Som menys lliures per no arribar a la vintena d’habitants?
No! És clar que no. Però, el sistema en què vivim
és així i no tindria sentit un país tan diminut. No
podria competir amb els altres països del món, oi?
La llibertat de l’home depèn de les lleis inculcades pels estats i governs del món que es basen
cadascun amb el seu sistema.
Potser és aquest el problema, amic. De fet, ja ho
digué aquell poeta: “Els homes no poden ser si no
són lliures”.
Per cert Dmitir, com va la història?

PARES
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Pseudònim: Erudit
Jordi Bosch i Aumatell

Ai las, l’estudiant adolescent…
Del vell claustre d’aquesta escola emana
una cantúria, una dolça nana
que enamora, de paraules generoses.
L’alba freda trenca el son i reviscola
de cants, de rimes i estrofes generoses
omplint, abundosa, l’aire de l’escola.
Erudit, l’estudiant que en pren beuratge
se sent savi, perquè rep un bon mestratge
d’aquell mestre que amb minúcia el prepara.
Mica en mica, com fa l’aigua beneïda,
amb parsimònia i rectitud probada
el guia i mena a una vida reeixida.
La veu dolça se li muda, traïdora
i li imposta una veu esfereïdora
mentre el cos se li fa adult, quina desgana.
I s’obre a tota una vida, que era closa
com la flor, pren fulla a fulla i la desgrana
que ja no sap si és vers o bé si és prosa.
Ja voldrien remembrar les veus més sàvies
el que conten amb fervor les nostres àvies:
Qui dels somnis i miratges no destria
el que és gra del que és la palla, és malastruc!
Ai d›aquell que no aprofita, que a dins cria
i alimenta el més temible: un gran ruc!

PARES

Pseudònim: Alegria
Yolanda Rodríguez

Esperit positiu
Una, dues, tres…fins a quatre vegades vaig haver de
mirar-me’l per veure que no era mentida. Després de
tres o quatre minuts observant-lo em vaig adonar que
sí, era ell. Encara dormia però era tal com el recordava. Cara rodona, moreno, alt, prim… Recordo els seus
ulls verds amb aquella mirada neta i sincera, espero que
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quan es desperti i em miri, mantingui aquella expressió
serena que captivava a les persones que el coneixíem.

de voluntat mica a mica vaig guanyant terreny a la meva
situació i al final tot serà positiu.

Encara que no ho semblava, havien passat 15 anys des
de l’últim dia que ens vam veure. Semblava mentida que
després de tants anys no tingués cap cabell blanc. Potser se’ls tapava per no deixar entreveure que es feia
gran. Jo en canvi, sí que en tenia de canes, i semblava
molt més gran que ell (tot i ser un any més jove).

—Des d’aquell maleït dia no he gosat venir-te a veure
per por, i ara veig que estava molt equivocat… he perdut
15 anys la teva amistat per culpa de no tenir nassos
de plantar-me a casa teva i demanar-te si necessitaves
alguna cosa.

—Hola Pere -vaig deixar anar un sospir quan es va despertar- com estàs? Saps qui sóc?

—Però que dius! No has perdut la meva amistat! Llàstima que jo no et vaig poder trucar cap dia, si ho hagués pogut fer no t’hauries desempallegat de mi tant
fàcilment!-ja, ja ,ja-

—Hola Joan, ja veus que encara sé qui ets. Estic molt
content de veure’t. Fa tant temps que penso en tu…
Perdona que no m’aixequi a saludar-te.

15 anys enrere…
—Pere passa’m el martell!

—No et preocupis, tenia tantes ganes de venir-te a veure! Però no he estat prou valent per fer-ho. Et veig molt
bé, molt millor del que em pensava…

—Va, ja va!
—Va noi, que avui no cobrarem el plus productivitat!

—A molta gent li passa, no em venen a veure per por,
per por de fer-los pena. Es pensen que no puc ni parlar.
—Et trobo genial! Tan, tan…
—Coherent? -va interrompre en Pere- puc parlar, escoltar, mirar…sóc en Pere de sempre noi! Només que amb
un petit canvi.

—Ja va cony! Quina pressa!
En Pere va anar a buscar allò que el seu company i amic
Joan li havia demanat. Va travessar el passadís groc i en
arribar al verd… Boom!!! Parrataplam!!! Va obrir el ulls
i es va veure envoltat de companys cridant i trucant a
l’ambulància.

—Estàs igual! Els mateixos ulls, la mateixa mirada neta i
de pau…que fort! Pensava trobar-te com…
—Un vegetal oi? -tornà a interrompre al seu amic- doncs
no! Ja veus que estic fantàstic!
En Joan no s’ho podia ni creure. Un dels seus millors
amics, amb un greu problema i… donant-li ànims a ell!,
ell que ni tan sols havia tingut el valor de fer-li una visita
en tot aquest temps i no va estar a l’alçada d’aquella
situació tant difícil i inesperada.

—No el toqueu! —cridava l’encarregat— deixeu-lo tal
com està! Aparteu-vos! que corri l’aire!…
Les veus cada vegada eren més llunyanes, no podia
moure ni un sol múscul del seu cos, els ulls se li tancaven en contra de la seva voluntat i no tenia força per
obrir-los. Ambulàncies, sirenes, veus confuses, cares de
preocupació… és tot el que recorda d’aquell dia fatídic,
després de despertar-se a la UVI de l’Hospital Comarcal
20 dies després de l’accident.

—Ep Joan! Va ànims noi! Vols que et digui una cosa?
—Digues…
—Sembla que no fa tant de temps que no ens veiem,
sembla que ens vam veure la setmana passada.

Diagnòstic: Tetraplegia per fractura de la segona i cinquena vèrtebra cervical.
Curació: nul·la.
Futur: El decideixes tu…

—I, com portes el dia a dia?
—Ja veus, menjant quan me’n donen, bevent quan ho
demano, moltes hores de televisió, una mica d’ordinador… amb molta il·lusió de veritat. Els dimarts i els dijous em venen a buscar els de l’associació per dur-me a
recuperació a un centre especialitzat. Amb molta força

