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Benvinguts al CUC.
Aquesta n’és l’edició número 60.
Un any més volem agrair, des d’aquesta editorial, la participació que han fet els alumnes de l’escola als
Jocs Florals d’aquest curs 2013/2014. A la vegada, felicitem els nens i nenes, noies i noies, que han
obtingut un premi. De fet, una part del premi és veure el seu treball premiat en aquesta publicació.
Com sabeu, són molts els mitjans que els mestres de l’escola apliquem en el dia a dia a l’aula per ensenyar a aprendre la nostra llengua, sigui de forma oral o de forma escrita. En tenim molts exemples més
enllà de les classes: els concursos del Xim i Xesca, la participació en el «Picalletres», els concursos de
lectura en veu alta, les lectures de biblioteca, les representacions de petites obres teatrals, les lectures
de classe o la participació en diversos certàmens literaris o de llengua. Són –sense ser exhaustius- unes
mostres palpables. Participar en els Jocs Florals, tot recollint la tradició que es va tornar a impulsar a Catalunya durant la Renaixença del segle XIX, i que la nostra escola va recuperar fa més de 30 anys, continua essent, avui, una manera molt nostra d’aprendre llengua, d’expressar-se, de comunicar i, per tant,
de donar a conèixer les nostres il·lusions, les nostres esperances i els nostres coneixements. Aquesta
és la darrera finalitat de l’ús de la llengua.
Agraïm, des de l’escola, la feina feta en el dia a dia per tots els mestres i, de manera especial, en aquesta edició del CUC, al treball de la Comissió de Jocs Florals, que ha fet lectura i selecció dels premis.
Enguany, el jurat ha estat format per les mestres Roser Sierra (infantil), Núria Canals (primària), Raquel
Solà (secundària) i Raquel Vázquez (batxillerat). La representació dels Jurat, per part dels alumnes ha
estat integrada per Elisabet Martí, David Fernández i Judit Arrom de quart de secundària, Maria Ylla de
primer de batxillerat i Roger Simó de segon de batxillerat. La coordinació dels Jocs, i la publicació del
CUC ha anat a càrrec de la M. Àngels Verdaguer.
Trobareu, també, al final de la publicació, els treballs premiats a la participació de pares, mares i mestres
de l’escola. Pensem que és important que, els nostres infants i joves, vegin que també els adults utilitzem
la llengua per expressar, per comunicar i, en definitiva, per compartir.
Bona diada de Sant Jordi.
Vic, 23 d’abril de 2014.
Ramon Rial, en nom de l’Equip de Direcció
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PRIMÀRIA
1r A

Pseudònim: El tornado
Curs: 1r PRIM A
Arnau Sabata
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PRIMÀRIA
1r A

Pseudònim: El volcà
Curs: 1r PRIM A
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1r A
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1r B
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Blanca Jordà
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Pseudònim: Princesa
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Paula Díaz
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1r C

Pseudònim: Alda
Curs: 1r PRIM C
Ivet Freixas
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1r C
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Curs: 1r PRIM C
Dídac Moretó
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1r C
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Curs: 1r PRIM C
Naia Codinachs
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PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim: Pop
Curs: 2n PRIM A
Jan Puigdollers
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PRIMÀRIA
2n A
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Curs: 2n PRIM A
Quim Vila Ordeig
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2n A

Pseudònim: Maria
Curs: 2n PRIM A
Sara Aajou
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2n B

Pseudònim: Maria
Curs: 2n PRIM B
Rita Guivernau
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2n B

Pseudònim: Emma
Curs: 2n PRIM B
Ènia Drenta
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PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim: Canadà
Curs: 2n PRIM B
Anna Muñoz
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PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Rotri J 10
Curs: 3r PRIM A
Jan Roquer
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PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Xocolata
Curs: 3r PRIM A
Meritxell Vila
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3r A

Pseudònim: Mel
Curs: 3r PRIM A
Ferran Bou
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3r B

Pseudònim: Gonsua
Curs: 3r PRIM B
Clara Latorre
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PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Roki R4
Curs: 3r PRIM B
Pau Santanach
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PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Gelat
Curs: 3r PRIM B
Laura Zaragoza
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PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Pastís de
maduixa
Curs: 4t PRIM A
Irene Serra
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-Si, volem saber perquè fa aquest temps tant estrany
-D’acord! Wiwiwiwiwiwiwiw!!!!
Va fer un soroll molt estrany i van venir tres estrelles
més. Cadascú va pujar en una estrella i... van anar a
parar a una casa.

Un núvol especial

Ding, dong, Va tocar el timbre la Maria. Els va obrir la
senyora núvol:

A les muntanyes més altes del lloc més bonic que
hagueu vist mai, hi havia un poble petitó anomenat
Roselló, era tranquil i acollidor. Hi havia una església
amb un campanar que feina sonar una melodia preciosa. En el poble hi havia una colla d’amics anomenats; “ IRMAPOAL”.

-Bona nit, voldríem saber perquè fa aquest temps.

El governava la Irina de 9 anys, també hi havia la
Maria que tenia 6 anys,i com en un bon grup també
hi havia nens, en Pol, i l’Aleix de 8 anys.
Un dilluns al vespre, les germanes Irina i Maria estaven escarxofades al sofà acariciant la seva gata Wiki
i amb els seus pares escoltant l’home del temps que
deia: “ Em sap molt greu el canvi de temps que hi ha
hagut avui, prevenim que per demà a la banda sud,
est i oest farà sol i al centre i al nord nevarà. Moltes
gràcies i fins demà”.
El pare va apagar la televisió i va dir a les seves
filles. “ Au noies, ja ho heu sentit, demà abrigar- se
i ara a dormir”. Elles se’n van anar a dormir contestes perquè tenien moltes ganes que nevés. El dia
següent les nenes es van llevar d’hora i al veure el
temporal que feia es van desil·lusionar molt; plovia
a bots i barrals. Aquell dia no van poder anar a l’escola i es van quedar a casa. L’home del temps va dir
que l’endemà tornaria a ploure i l’endemà... va fer
un sol radiant.
A la tarda, després d’escola es van trobar els amics
i tot eren queixes perquè l’home del temps s’havia
equivocat i van dir: “ i si anem a preguntar a un núvol
què passa”, va proposa la Irina. D’acord van dir tots a
l’hora.
La Maria es va passar la tarda mirant formes per poder crida una “ estrellataxi”. A mitjanit es van trobar,
i després de provar 1.000 maneres de cridar una
estrella...
FLAIX!!! Una estrella taxi va parar al seu davant:
-Hola, que m’heu cridat? Va preguntar l’estrella.

La senyora núvol se’n va anar i va sortir el senyor
núvol.
-La meva dona m’ha explicat què volíeu saber, i us
diré que la culpa la té la brutícia que hi ha, i estem
embrutant molt la terra, si m’ajudéssiu... i va tancar la
porta.
Quan van tornar a casa seva, es van dedicar a recollir les deixalles de la terra.

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Sabata
foradada
Curs: 4t PRIM A
Maria Espuny

Ups... ha caigut un ou
- Què passa aquí a la cuina? Qui enrenou!
Ara resulta que ha caigut un ou.
-Home nens, però què feu?
És que de fer tonteries,no pareu?
Hi ha sobre he de ser jo
qui neteja tot això.
El pròxim cop vigileu,
o sereu vosaltres qui ho netejareu.
-Ai mare, ens pots perdonar?
Només et volíem fer una truita per dinar!

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Esboes
Curs: 4t PRIM A
Pere Esquís Pujol

Catalunya
Artur Mas
ho aconseguiràs
o fracassaràs ?
Quina terra més bonica
nostre i de tothom.
Però sempre i sempre
Catalunya és el seu nom.
Però quins impostos!
són molt cars
fins i tot ho és el gas.
Les escoles
en català
no perquè en Wert ho digui
han de ser en castellà.
Ai senyor,
com acabarà?
Que una guerra
no hi volem arribar!
Lluitant, lluitant
sempre intentant.
Però això mai se sap
haurem guanyat o fracassat?
La nostra Catalunya
que és terra de catalans
i les catalanes
també són “ flipans”
Amics i amigues
també en tindràs
tan si són catalans
com si són llunyans.
Molta història té Catalunya
que la trobaràs
la llegiràs
i n’aprendràs.

PRIMÀRIA
4t B
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Pseudònim: La Gata
Curs: 4t PRIM B
Alexandra Vilamala

La nevera
Hi havia una vegada una nevera que hi vivien: un
pollastre, una pastanaga , un pastís i un ganivet que
vivia en un calaix que es diu, “ El calaix de la sort”.
I, un dia un d’ells va dir:
- No esteu cansats de que es vagin menjant als
nostres companys?
I, un altre d’ells va dir:
- Sí, és veritat, tenim que fer alguna cosa.
Van anar pensant , pensant i pensant fins que un
van dir:
- Ja ho ser!!! Demà a les 9:00 del matí,quedem a
l’armari de davant de la nevera, d’acord? Va dir el
pollastre
- D’acord dons, quedem allà- van dir els altres.
I se’n van anar tots a dormir.
L’endemà es van anar aixecant tots i van anar marxant. Quan ja eren gairebé tots al calaix...
- Ens falta la pastanaga!!! Van dir tots.
- Eiii!!! Sóc aquí!!! M’he quedat atrapada- va dir la
pastanaga.
I de sobte va sortir el gegant, va estar a punt d’agafar la pastanaga i de sobte...
- Surt d’aquí, no t’hi acostis!!! Va dir el ganivet, que
sortia del calaix.
- Qui ets tu? Va dir la pastanaga
- Jo sóc el rei del calaix, sempre i sempre que hi ha
alguna urgència, vaig a resoldre-la.
- Si no vols que t’ataqui deixa-la- va dir el ganivet al
gegant.
El gegant va dir:

- D’acord ja la deixo.
- Pastanaga!!! Quina sort que no t’ha passat res –
van dir tos.

PRIMÀRIA
4t B
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Pseudònim: Barret de
copa
Curs: 4t PRIM B
Adriana Viñas

Quan van ser tots al calaix...
- Eiii!!! Que veieu algú? – va dir el pollastre
- No veiem res – van dir tots.
I el ganivet va tallar un fil i es va encendre el llum.
I van dir:
- Ara si!!! Que ve ganivet, moltes gràcies- van dir.
I de tant contents que estaven van cantar una
cançó:
Tiro-liro tiro-liro
Que ve que estem
Tiro-liro tiro-liro
No vindrà pas el gegant
I de sobte algú obra el calaix...

El barret màgic
Quan els ocells mossegaven i els lleons volaven, existia un poble molt antic, on hi vivia una noia molt bonica. Era la noia de la casa; “ Ca Joan”. Sempre tenia
tot el que volia. Però un dia li va arribar una caixa molt
vella. Ella va pensar que devia ser algú pobre, però la
pobre noia s’equivocava, li enviava l’home més ric del
barri. La noia amb molt de compte la va obrir. I sabeu
que en va sortir? Dons un barret, un barret de copa.
La noia el va ficar a l’aparador, just quan passava un
noi molt ben vestit. El va veure i se’n va enamorar, va
entrar a la botiga d’un bot i li va preguntar:
-Quan val el barret de l’ aparador?
La noia estranyada li va dir
-No ho ser,deu valdre 30,50 euros

- És el gegant!!! Que ens vol menjar- van dir.
- Com ens ha descobert? –van dir

El noi ben segur va dir:
-Me’l emporto posat!

I el gegant va dir:

Se’l va posar i va pagar.

- No,no,no us vull fer res, només vull demanar-vos
perdó, per voler menjar-me els vostres companys.
I tots ells van dir que d’acord , que ja el perdonaven.

El noi va arribar a casa i després va anar a un bar, i
quan va entrar tothom va aplaudir. Ell és va mirar i es
va veure com un mag. Al cap de 15 minuts va sortir
del bar. Va anar a la tintoreria i allà es va veure com
un rei tothom li va fer ovacions . Sempre que arribava
en un lloc es convertia en un noi diferent. El final va
estar tan fart que tornar a Ca Joan i li va dir a la noia:
-N’estic fart, no el vull el barret.

I després van dir:
- Si tornem a la nevera s’ ens menjaràs?
- No, va dir el gegant.
Tots van viure molt feliços dintre la nevera.

La noia no entenia res, i va dir:
-Per què? Però si és molt maco.
El noi es va començar a enfadar, i va dir:
-Perquè és màgic, cada cop que entro en un lloc
canvio de persona.
La noia li va dir:
-Tranquil, molt millor, així tens més oportunitats de
ser diferent.
El noi va pensar i va decidir quedar-se el barret.

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Independència
Curs: 4t PRIM B
Ot Font

Barcelona
Oh que maca Barcelona!
T’hi posts passar molta estona.
I la Sagrada Família?
Construint-la t’hi pots passar molts dies!
Des del Tibidabo,
encara és molt més maca!
I al Camp Nou,
quin enrenou!
Vigila que hi ha molts lladres,
i tenen molts mals aires!
Allà hi ha la casa dels super 3
I no ho pot aturar res.
I el passeig de Gràcia
Quin bon aire!
Allà tothom ho mira,
fins i tot quan hi ha fira.
Tant de dia com de nit
mirar-ho és molt bonic.
Ara el poema s’ha acabat
i un gat barceloní el poema ha escoltat.

PRIMÀRIA
5è A
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Més tard l’Aina i la Laia van obrir el paquet per veure
què hi havia i quan van veure una catifa, es van posar
molt contentes perquè la posarien al terra de la sala
d’estar i així podrien jugar pel terra sense ratllar-lo i el
seus pares no s’enfadarien, perquè eren molt rabiüts.
Un dia que els seus pares havien marxat de casa
per anar a menjar fora, l’Aina i la Laia es van posar
a jugar a saltar corda a sobre la catifa, i quan l’Aina
estava saltant va dir “hop”, es van donar compte que
no era normal, com aquelles que es posen al terra per
fer bonic, sinó una de màgica, perquè de sobte la catifa va començar a volar per tota la casa, però la Laia
va dir: -“iuhuuu” i va parar al mateix lloc que estava.
Quan els pares van tornar, l’Aina i la Laia no els hi van
dir res del que havia passat amb la catifa, perquè van
pensar que si els hi deien, els pares la tornarien al
carter, per por de que els destrossés la casa.
A la nit, quan els pares els hi van venir a dir “bona
nit”, l’Aina i la Laia es van fer les dormides, (per poder
volar un altre cop damunt la catifa, ja que sabien com
fer-la volar i com fer-la parar) i els pares s’ho van
creure. Van anar cap a la sala d’estar i es van posar a
sobre la catifa, i l’Aina va dir:
“hop”, i la catifa va començar a volar, després, quan ja
s’havien cansat de
volar la Laia va dir “iuhuuu” i va tornar a parar al mateix lloc que estava.

Pseudònim: Nikki
Curs: 5è PRIM A
Aura Ruiz

La catifa màgica
Fa molt de temps, en una casa molt gran, hi vivien
dues filles, la seva mare i el seu pare. La germana
gran es deia Aina i tenia 10 anys, la germana petita
es deia Laia i tenia 4 anys, la seva mare es deia Roser i el seu pare es deia Jordi i eren professors.
Un dia van rebre una carta i un paquet, eren molt
misteriosos perquè no posava el remitent.
L’Aina va decidir obrir la carta per veure què hi posava, però no entenia res perquè estava en un altre
idioma. Després va cridar als pares per veure si ells
sabien què significava, però ells tampoc ho sabien.

I així passaven els dies, fins que un dia l’Aina va dir
dues vegades “hop” i la catifa i elles van anar a parar
a un món fantàstic on hi havia un mag que era molt
dolent i que era el rei.
Llavors a la Laia se li va escapar un “uiuiui!” i la catifa
es va transformar en una fada, que en veure la situació en la qual estava aquell món, va anar al castell on
vivia aquell mag tan dolent per derrotar-lo i tornar la
pau a aquell lloc. Al final el va derrotar i la fada va ser
elegida reina per haver derrotat al mag.
Al final l’Aina i la Laia van tornar a casa seva per una
porta màgica i la fada els hi va dir que podrien tornar
a aquell món sempre que volguessin.
Fi

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Independència
Curs: 5è PRIM A
Júlia Font

M’agrada fer castells
M’agrada fer castells
pujar molt amunt
sentir la gralla i el tabal
que m’acompanyen fins a dalt.
Quan miro el castell
veig que el descarreguem,
i tinc la sensació
d’alegria i passió.
Pujo damunt la pinya
i sento que els cors bateguen,
tothom fa força
perquè el castell sigui nostre.
Vull tocar el blau del cel
fins l’estrella polar,
compartir amb els companys
l’alegria de tots aquests anys.

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Catalunya
Curs: 5è PRIM A
Gisela Cirera

L’antiga Catalunya
Abans del mil set-cents catorze
tothom era molt català,
i molt artesà,
però tot això es va acabar
quan va arribar el castellà.
Els catalans no podien parlar la seva llengua,
tot es va descontrolar!,
i gràcies a aquestes conseqüències,
en una guerra es va acabar.
Al cap d’un temps a Casanova van ferir
i en persona difunta es va convertir.
Però no només a ell el van matar,
sinó que també li va passar
a molta altra gent del poble català.
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Hem d’admetre que ens van derrotar
i que encara no existeix el país català.
Però algun dia als darrers temps retornarem,
n’estic segura que ho aconseguirem!

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Baralla de
cartes
Curs: 5è PRIM B
Laura Valls

L’arlequí de Carnestoltes
Hi havia una vegada una nena que no li agradava
gens el carnestoltes. Deia que era avorrit i que els
grans només feien que emborratxar-se. Després del
primer carnestoltes de l’any, se’n va anar a dormir.
A mitja nit es va despertar en sentir un soroll molt
estrany i de cop va veure una ombra d’una persona; es va mirar bé l’ombra i va veure que portava un
barret d’arlequí. Li van entrar unes esgarrifances però
es va calmar. L’endemà al matí va anar amb els seus
pares a un altre carnestoltes i quan es va acabar se’n
va anar a dormir. A mitja nit li va passar el mateix
que a la nit passada, però aquell cop la nena es va
aixecar del llit i va anar a veure què era aquella ombra
tant estranya. Va anar cap allà on es veia l’ombra i
buuuuuu! Hi havia un fantasma d’arlequí !
L’arlequí es va presentar :
- Hola! Sóc l’arlequí del carnestoltes!
La nena es pensava que estava somiant, però el va
escoltar sense importar-li gaire el que li deia.
-He vingut per complir una missió molt important.
-I quina és aquesta missió tan important que has de
fer?
-Ensenyar-te el valor del carnestoltes.
-Però si no en té cap! - va dir la nena.
- Sí, sí que en té: és un dia on la gent s’ho passa
bé amb la família o els amics, on ballen i canten, on
s’esbargeixen i fan gresca i on se’n riuen dels altres i
de ells mateixos...
La nena li començava a interessar-li, però hi havia
una cosa que no acabava d’entendre: per què la gent
s’emborratxava.
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L’arlequí li va respondre:

alguna cosa, però no sé què és.

-Perquè hi ha gent que no se sap controlar, però és
pitjor per ells, es fan mal a ells mateixos, i quan els
veus és millor no acostar-t’hi.

Els nens van decidir que l’Andreu també aniria amb
ells i així van entrar a la casa.

A partir d’aquell dia la nena s’ho va passar molt bé en
cada carnestoltes de l’any i diuen que aquest fantasma encara corre per les cases fen entendre el
significat del carnestoltes... bé , adéu!!!!!!!!

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Poma
Curs: 5è PRIM B
Sara Roca

La casa horrorosa
Fa molts anys, en un poble, es va construir una casa
que va estar habitada molt poc temps i amb el pas
dels anys la gent va començar a dir que hi havia
coses horroroses, com ara aranyes grossíssimes,
fantasmes, monstres, i altres coses espantoses. Però
hi havia una colla de cinc amics que vivien en aquell
poble,que no es creien el que deia la gent sobre la
casa,i per això van decidir anar a veure si era veritat.
L’endemà, que era un dissabte, van decidir trobar-se
davant del jardí de la casa horrorosa. Quan van arribar
tots, abans d’entrar, un nen els va interrompre i els hi
va preguntar :

A dins tot estava fosc perquè feia temps que no funcionava la llum, per això els sis amics van agafar els
lots que tenien. Van escorcollar tota la planta baixa
de la casa i no van trobar res horrorós. Després, van
pujar al segon pis, però de sobte van sentir un soroll
que venia de baix. Hi van anar amb molt de compte,
van mirar per tot arreu i de cop la Laura va exclamar :
-Hi ha un gos!
-És veritat! –va dir en Jan.
S’hi van acostar, però el gos es va escapar de la casa,
els amics el van seguir fins que el gos es va parar al
davant d’un home. Tots es van quedar mirant l’home,
però l’Andreu va preguntar :
- Aquest gos és teu?
- Sí, jo vivia a la casa horrorosa però en realitat no
és horrorosa, el què passa és que la vaig abandonar
i encara hi ha algunes coses que amb el vent es mouen i la gent es pensa que hi ha monstres.
- I per què la vas abandonar?- va preguntar la Martina.
- Perquè no tenia prous diners per mantenir-la.
- I on vius ara?

-Què feu aquí?Com us dieu?
-Estem aquí perquè volem saber si és veritat que
aquesta casa és tan horrorosa com diu la gent. Ah!
Per cert, jo em dic Clara.
-Jo em dic Laura.
- Jo sóc en Jan.
-Jo em dic Joan.
-I jo Martina. I el teu?
-El meu és Andreu, visc al davant de la casa horrorosa i sempre miro si hi ha coses estranyes, però no en
veig cap.
-Vols venir amb nosaltres? – van dir tots alhora.
-Sí, m’agradaria molt, perquè em sembla que hi ha

- Ara vaig voltant per el bosc i el meu gos a vegades
va a la casa i es queda allà una estona.
Els nens es van acomiadar de l’home i van tornar a
casa. No van explicar res a ningú perquè van decidir
ajudar al propietari de la casa a trobar una casa diferent i una feina per poder estar més bé. Al cap d’una
setmana ho van fer tot i van explicar a tota la gent del
poble que no hi havia res estrany a la casa horrorosa,
que només estava abandonada i que el propietari
havia anat a viure en una altra casa, i així van ser tots
feliços.
FI.

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Metal Core
Curs: 5è PRIM B
Marc Sala

L’estoig màgic
Hi havia una vegada un nen que es deia Marc i tenia
un estoig màgic. Quan en Marc no mirava el seu
estoig, aquest com que era màgic treia un bolígraf i li
feia la feina.
En Marc sospitava molt , perquè sempre es trobava
la feina feta i no li agradava, tot i que sempre treia
excel·lents als exàmens i a la nota de final de curs tot
eren excel·lents !!!
Però un dia en Marc estava fart de treure sempre
excel·lents, així que quan va arribar a casa va buidar l’estoig i va examinar tots els colors, els llapis,
bolígrafs... No va veure res però en Marc sense voler
va rascar un bolígraf i de cop va esclatar a riure i no
podia parar, i va despertar tots els altres utensilis de
l’estoig. Corrien, saltaven, dibuixaven, esborraven...
I de cop una goma va esborrar un llapis de color
vermell, però ja li estava bé perquè era molt cregut i
no queia bé a ningú i el van deixar estar, però era el
color preferit d’en Marc i el volia recuperar sigui com
sigui.
Al cap d’una estona en Marc va dir :
- I si el dibuixem, el pintem, el retallem, el fiquem a
dins l’estoig i ja el tindrem?
I així ho van fer i quan va sortir de l’estoig ja no era
tan cregut sinó que era molt amable, no criticava, no
requisava les pilotes, donava gelats als nens petits... I
en Marc va preguntar :
- Per què es comporta així ?
I un bolígraf li va dir :
-Perquè al dibuix li vaig dibuixar un cor molt gran i ara
té bon caràcter.
-És meravellós !! - va esclatar en Marc.
I a partir d’aquell dia el color vermell es va portar molt
bé amb tots els de l’estoig, de vegades s’enfadava
però era bon noi.

PRIMÀRIA
6è A
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Pseudònim: Skate
Curs: 6è PRIM A
Carles Casas

De colors
Colors que pinten el paisatge,
amb energia, esforç i molt coratge.
Pinzellades hi ha per tot arreu,
tant sigui al desert o un lloc on faci fred.
El més fosc és el negre,
potser no és el més alegre.
Però el més clar és el blanc,
i aquest és més elegant.
També en tenim d’altres,
com el vermell d’alguns astres,
el verd d’un prat escampat
o el rosa que molts cors ha dibuixat.
Segurament si no existissin,
el món semblaria molt trist.
Per això, tothom a pintar,
amb els colors que ens fan somiar!

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Tetris
Curs: 6è PRIM A
Gemma Espona

El maletí del senyor Valentí
El senyor Valentí es un home que crida l’atenció a
simple vista. Va vestit amb pantalons de quadres de
color verd i vermell, porta una samarreta amb el seu
nom ben clar perquè tothom el sàpiga, porta unes
sabates de color caca d’oca, un barret de color blau i
sempre, sempre va amb un maletí. En altres paraules
el senyor Valentí no és que... li agradi molt anar a la
moda. La gent creu que està una mica pirat i quan en
Valentí passa pel carrer xiuxiuegen a la seva esquena, però ell no els hi fa ni cas.
En ser un home tan estrafolari tothom es fixava amb
ell i es va començar a crear un misteri sobre ell i el
seu maletí. Fins i tot venien periodistes d’arreu del
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món a preguntar-li. Un any van fer un reality show
sobre ell i el seu maletí!

semblava que imitessin a un goril·la! Per tant només
quedava l’equip Vermell i l’equip Blau.

-Senyor Valentí, ens podria dir què hi porta en el seu
apreciat maletí?- li va preguntar un vianant.

- PER FI!!!! Ha arribat la prova més esperada! Ara
cada equip haurà de dir què creu que hi ha en el maletí del senyor Valentí! Vinga comença… l’equip Vermell!- el presentador casi no podia parlar de l’emoció.

-No... ho sento, això és bastant privat!
Un dia un home li va proposar si volia fer un concurs per descobrir què hi havia en el seu maletí. En
Valentí va acceptar perquè ja estava tip que li anessin
preguntant i va decidir que ho explicaria però per la
televisió perquè així ho sabria tothom, fins i tot els
països més llunyans, com a la Xina.
En el dia assenyalat, el senyor Valentí, tot tranquil, es
va dirigir als estudis de la ciutat, va entrar en el plató
18 i va asseure’s en un seient verd molt còmode.
I quan menys s’ho esperava, van començar a obrir
totes les llums, va començar a sonar una musiqueta i
un presentador va dir:
- Hola nois i noies, pares, mares, avis avies, extraterrestres… Benvinguts al programa: “El maletí del
senyor Valentí!”, avui som tots aquí per descobrir què hi
ha al maletí del senyor Valentí! Molt bé, serà millor que
comencem a anar per feina. Ara us explicaré com funciona el programa: hi ha quatre equips, el Vermell, el
Blau, el Groc i el Verd, el premi és un cotxe totalment
nou de la marca Nissan, i 5.OOO euros! A la primera
prova, jo us faré preguntes sobre el Senyor Valentí i
les haureu de respondre el màxim de ràpid, l’equip que
tingui menys punts haurà d’abandonar el concurs. Ara
que ja ho tenim clar, és hora de començar!
Es va fer una petita pausa i el presentador va continuar:

- D’acord. Nosaltres creiem que el senyor Valentí
és una mena d’extraterrestre o no sé què, que té
un comandament a distància amagat en el maletí i
cada dia va en una sala on hi deu haver un portal on
el transporta amb la seva família!! O bé… si! Aquell
portal també el transporta a Hawaii i cada dia està de
vacances! I en aquest cas en el maletí hi porta crema
de sol, un banyador, ulleres de sol… Quin morro que
té aquest home! On s’és vist!
- Sí aquesta es... la vostra opinió l’hem de respectar!
Anem a veure què diu l’equip Blau!
-Nosaltres creiem que….el Senyor Valentí té un ofici
estrany, no sabem quin i que en el maletí hi porta el
que necessita.
- Aquesta opinió ja és més…. clara! Anem a veure
què hi diu el Senyor Valentí que ha estat callat fins
ara!
- Quina imaginació equip Vermell! Ara us diré a què
em dedico i què porto en el maletí.... Doncs…. la veritat no sé perquè us heu obsessionat tant amb el meu
maletí i amb la meva professió, perquè jo només sóc
un…. advocat !! I a dins el meu maletí hi porto el que
necessito pel dia a dia! Sóc advocat però del circ!!!
- Advocat del circ? Quina tonteria! No existeixen - va
dir el presentador.

- Quin és el plat preferit d’en Valentí?

- QUIN FÀSTIC!- va comentar el públic

- Oi tant que existeixen! El que passa és que només
n’hi ha un al món, jo. Quan era petit vaig decidir que
quan fos gran voldria ser alguna cosa diferent, no
com els típics oficis: metge, perruquer, bomber, policia... i vaig decidir que seria advocat però del circ.

- Sí, però la resposta és….CORRECTE! Punt per
l’equip blau!

- I en que consisteix? Ah!, i a part d’això, guanya
l’equip Blau perquè s’hi ha acostat més.

I així van anar fent fins que es va acabar la primera
prova, al final va marxar l’equip groc amb 4 punts
mentre que els altres estaven empatats a 6.

- Doncs a arreglar conflictes que hi ha al circ. És un
ofici estrany i diferent, però m’agrada!

- Oh!!! nosaltres, nosaltres ho sabem! Els espinacs
amb salsa de tomàquet i formatge!!

Uf! I no us podeu pas imaginar quantes proves més
van fer, un encreuat, imitar el senyor Valentí…. es
va eliminar el verd perquè quan els hi va tocar imitar
al senyor Valentí en comptes d’imitar a un home

I des d’aquell dia la gent ja no es va aficionar més
amb en Valentí i el seu maletí, sinó que van agafar
una altra obsessió: volien saber què hi posava en el
paper d’en Pau Ferrer. Però hi ha qui diu que ha vist
el senyor Valentí travessant un portal...

PRIMÀRIA
6è A

Pseudònim: Polseres
vermelles
Curs: 6è PRIM A
Mireia Luscher

La biblioteca secreta
Tot va començar una tarda plujosa de primavera,
quan en Marc i la Carla estaven a casa dels seu
avis, Ramon i Roser, ja que els seus pares, que eren
detectius, havien anat a resoldre un assumpte de la
feina.
Per a en Marc i la Carla, casa dels avis era com casa
seva, perquè moltes vegades hi anaven a dormir a
causa de la feina dels seus pares, més ben dit, passaven més temps a casa dels avis que a casa seva.
Havien estat a tots els racons de la casa, excepte a
la biblioteca, però no perquè no hi volien anar, sinó
perquè no els hi deixaven. La seva àvia sempre els
havia dit que la seva biblioteca era un lloc prohibit
pels nens.
Aquella mateixa tarda, en Marc i la Carla es van
tancar a la seva habitació i van fer un pla. Van acordar que a les 12 de la nit, com que els seus avis ja
dormirien, anirien a buscar la clau de la porta de la
biblioteca, hi entrarien i intentarien esbrinar què s’hi
amagava al seu darrere.
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- Està bé, vine. Va, que comenci l’aventura.

Els dos germans, morts de por i de curiositat, van
tancar els ulls, en Marc va obrir la porta, va comptar
a tres i, els dos, van obrir els ulls al mateix instant. El
que van veure no els va impressionar gens, era una
biblioteca normal i corrent. Se la van mirar de dalt a
baix per descobrir per què la seva àvia no els hi deixava entrar, però no van veure res d’estrany.
Al cap d’una estona de buscar, en Marc va dir:
- Carla, potser el que amaga l’àvia està a dins d’algun
llibre. Regirem-los tots.
Els dos nens es van posar a buscar i buscar. Ja només els quedava una prestatgeria i encara no havien
trobat res, estaven desesperats.
- Carla, deixem-ho córrer, no trobarem res. Potser
algun dia l’àvia ens explicarà què hi amaga.
- No, Marc, ara ja som aquí, a més, només ens queda
una prestatgeria.
- Està bé … t’ajudo a buscar.
Els dos germans buscaven i buscaven però no trobaven res. Cada vegada estaven més desanimats i
tristos, fins que la Carla va dir:
- Marc, Marc! Vine aquí! Mira què he trobat!
- Què és això?

Tal i com havien dit, a les 12 de la nit, en Marc, que
no havia pogut aclucar l’ull, va despertar la Carla i,
tots dos, van anar cap a l’habitació dels seus avis,
van agafar les claus i van anar cap a la porta de la
biblioteca, però just abans que en Marc obrís la porta,
la Carla amb veu tremolosa va dir:
- No ho facis Marc!
- Però per què no? Què t’ha fet canviar d’opinió?
- És que tinc el mal pressentiment que passarà alguna cosa, que potser prendrem mal. Marc, jo faig cas a
l’àvia i no hi entro, però si tu vols entrar, ves-hi.
- Bé, si no vols venir… ja hi vaig sol, a més jo crec
que l’àvia diu que no hi podem anar perquè hi deuen
haver joies o alguna cosa de valor, deu ser com la
seva caixa forta, bé, jo ja entro. Bona nit, fins demà.
- No! Espera’t! És que em fa por quedar-me sola. Puc
venir?

- Que no ho veus? Però si és una llibreta! L’he trobat
aquí entre aquests llibres.
- Obrim-la i mirem què hi posa a dins.
- Marc… creus que l’àvia ens volia amagar aquesta
llibreta?
- No ho se, però si ens la mirem potser ho descobrirem.
La Carla va obrir la llibreta amb molta cura i se la va
mirar. Les pàgines del darrera estaven en blanc, però
les deu primeres estaven plenes d’escrits fets a mà.
Cada escrit constava d’unes dues pàgines i a l’encapçalament hi havia una data. El primer, era de l’agost
de 1820 i parlava de que dues noies de 14 i 15 anys
havien trobat una llibreta on hi havia molts escrits, els
quals tots parlaven del mateix; gent que en aquella
mateixa biblioteca havien trobat una llibreta on hi
posava que hi havia gent que en aquella mateixa
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biblioteca hi havia trobat una llibreta. I al final de cada
escrit hi posava que si algú trobava aquella llibreta,
calia que hi fes un escrit on posés què, qui, com, quan
i on havien trobat la llibreta.

Mai no he entès com podies xiular i mirar la televisió
el mateix temps, els meus pares em deien que de
petit també ho feia. Suposo que volia assemblar-me a
tu, ser com tu.

En Marc va agafar un bolígraf que hi havia sobre la
taula de la biblioteca i va començar a escriure l’aventura que havien passat. En acabar, digué:

Ara ve la part més trista de la nostra relació. Tot va
començar un dia, que el principi semblava normal,
vaig venir a casa i l’àvia em va preparar el berenar,
com cada dia. Després li vaig dir que anava al menjador a veure’t i ella em va dir que no era una bona
idea. No entenia perquè, però ho vaig entendre de
seguida.

- Bona feina Carla, ja podem tornar a l’habitació que
tinc molta son.
- No, Marc! T’has descuidat d’escriure que si algú
troba aquesta llibreta haurà d’escriure què, qui, com,
quan i on han trobat la llibreta.

Vaig entrar al menjador i et vaig saludar, com de costum. Tu em vas respondre:

- És veritat Carla! Ara ho apunto!

- Qui ets tu? Fuig!

En Marc ho va apuntar, van deixar la llibreta i el bolígraf allà on ho havien trobat, van sortir de la biblioteca, van tancar, van anar a deixar les claus allà on les
havien agafat i ràpidament es van posar a dormir.

Em vaig quedar sense paraules. Et vaig intentar fer
saber que era jo, en Jordi, el teu nét preferit, però res,
no em coneixies, com si fos un desconegut. Allò va
fer que no dormís en tota la nit pensant en tu.

Per fi la Carla i en Marc havien pogut esbrinar perquè
la seva àvia mantenia la porta de la biblioteca tancada
i també havien fet que, una generació més, hagués
deixat una petjada en aquella llibreta tant important
per als seus avantpassats i per els seus descendents.

L’endemà li vaig explicar a la meva mare. La meva
mare em va fer assentar al sofà. Amb una sola frase
ho vaig entendre tot:

FI

Jo ja sabia què era l’Alzheimer, n’havia vist documentals, coneixia gent que el patia, etc. Jo ja m’havia
adonat que tu no tenies el cap on l’havies de tenir, de
tant en tant t’oblidaves alguna cosa, confonies el nom
d’alguns cosins, i de mica en mica anaves perdent
una mica més la memòria. Jo pensava que això era
normal, o que si més no, no arribaries a no saber qui
sóc.

PRIMÀRIA
6è B

Premi: Flor natural
Pseudònim: 22
Curs: 6è PRIM B
Clàudia Campdelacreu

Em dic Jordi i sóc el teu nét
Hola, em dic Jordi, sóc un nen de 12 anys, ros amb
els ulls blaus, tinc un germà més gran, uns pares,
dues àvies i un avi. Tu.
Tu eres com el meu avi preferit, de petit, quan estava
trist o enfadat i volies fer-me riure sempre em regalaves llaminadures i de més gran vas canviar això per
bitllets de 10 euros. Jo feia veure que així desapareixien els problemes perquè això et feia feliç. Quan
arribava a casa tu sempre estaves escoltant música,
sempre la mateixa, la Cinquena simfonia de Beethoven. Sempre berenàvem junts, jo t’explicava què m’havia passat, què havia fet a l’escola i tu m’escoltaves i
m’explicaves coses sobre la guerra civil.

-L’avi té l’ Alzheimer.

Em va sobtar tant l’idea que ja no pogués parlar amb
tu com abans que me’n vaig anar cap a casa vostra.
Em vaig endur una gran decepció. No sabies ni qui
era jo, ni la mare, ni en Nil, que per si de cas no ho
recordes, era el teu altre nét, ni tots els altres cosins.
Ningú. Només anaves repetint una i altra vegada
que què hi feies aquí, que qui era jo i per què et feia
tantes preguntes.
Vaig tornar a casa amb el cap cot i li vaig dir a la
meva mare per què no m’ho havien dit abans, era el
teu nét i tenia certs drets no? Ella només es va dignar
a dir-me que sabien que t’estimava molt i que sabien
que em faria mal.
Vaig passar les últimes setmanes amb tu com vaig
poder. La primera setmana no em donava per vençut,
anava a casa, com cada dia i t’explicava com m’havia

anat el col·legi. Tu però insisties que no sabies qui
era.
La segona setmana ho vaig acceptar, ja no anava a
casa vostra, anava cap al col·legi molt trist i tu ja no
em podies consular i donar-me bitllets de 10. Vaig
acceptar que allò era la fi.
I, si que va ser la fi, perquè al cap d’una setmana et
vas morir.
Avui és el primer dia sense tu. Tot és igual però diferent. De fons sona la Cinquena simfonia de Beethoven. Avui sona diferent, avui sona més trista que mai.
Em sento buit sense tu.
Avui és el primer dia sense tu i l’olor de la teva colònia fa una olor diferent. Suposo que, com tu, s’ha anat
apagant lentament.
Avi només em falta dir-te que t’estimo molt. Que si un
dia em veus trist o enfadat tinc tots els bitllets de 10
que em vas donar i que has sigut i seràs el millor avi
del món.
En Jordi, el teu nét.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: Colom de
la pau
Curs: 6è PRIM B
Pau Vallbona

Quan no saps què fer
Quan no saps què fer
has d’escriure en un paper,
deixar anar la imaginació
i cantar una cançó.
Imaginar una ovella de vius colors
pintada per grans pintors,
o un drac fet de caramel
que porta un llarg vel.
Si això no ha fet
que el temps s’hagi desfet,
torna-ho a provar
i veuràs com funcionarà.

PRIMÀRIA
6è B
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Pseudònim: Araic
Curs: 6è PRIM B
Clara Pagès

El quadern de Catalunya
Un dia, concretament el 5 de maig del 1710, a
Catalunya, a la plana de Vic, va néixer una nena. Una
nena molt bonica, amb els ulls verds i una cabellera
morena. Es veia que era una nena valenta i segura de
si mateixa.
Quan ella va néixer, el seu pare havia mort per causa
dels atacs dels Botiflers de Felip de Borbó, que havien disparat bombes, per fer por i respecte al poble,
ja que ell volia ocupar el lloc de Carles II …, però això
ja ho explicaré més tard. En fi, que el seu pare es va
morir. Així que la Rosa, la seva mare, se’n va haver
d’ocupar ella sola. Tot i que tenia una germana que
vivia a Portugal, la Maria, que de tant en tant venia a
visitar-les i ajudava a la seva mare a cuidar de la seva
filla, que es deia Anna.
El temps va anar passant i l’Anna s’anava fent gran.
Quan tenia 3 mesos, la seva mare es va posar malalta
i la Maria va venir durant aquell temps per ajudar-la i
cuidar de l’Anna. El que li preocupava a la Rosa, era
que aquí, amb tots aquests atacs de França, la vida de
la seva filla perillava. Quan ella estava a punt de morir-se, li va demanar a la seva germana que s’emportés
a l’Anna amb ella a Portugal i que la deixessin aquí,
que igualment no duraria gaire més temps amb vida.
La Maria s’hi va negar, no la volia abandonar, però la
Rosa, li va dir que fes el que cregués convenient.
Dos dies després, la Maria, no gaire convençuda, va
fer les maletes i, amb l’Anna, es va dirigir cap a Portugal. El dia ja començava a clarejar, quan dalt d’un
carro, començaren el viatge.
Va ser un llarg viatge i un cop van ser allà es van
instal·lar, a casa de la Maria, una casa petita, però
acollidora. Els dies anaven passant i l’Anna anava
creixent. La Maria i la Rosa, s’enviaven cartes sovint,
fins que un dia la Maria, va rebre una carta en nom
del doctor Francesc Vila, un antic amic de la família.
Ell els hi va anunciar que la Rosa havia mort a causa
de la pesta, la malaltia que va patir durant els seus
últims mesos de vida.
La Maria volia fer-li un enterrament, però el metgeli
va dir que ara no podia, era massa arriscat perquè
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tothom s’estava preparant per quan vinguessin els
Francesos. Estaven en temps de guerra, i si hi anava,
perillaria la seva vida. Per tant, ella no hi va anar i el
metge li va prometre que, quan tot això passés, ja hi
podria anar.

Quan l’Anna es va fer gran, també va formar la seva
pròpia família i va anar ensenyant el quadern de la
Maria als seus fills, tal i com havia fet ella. D’aquesta
manera, va anar passant de generació en generació i
fins i tot en van escriure un llibre.

Va passar molt temps i cada dia la Maria s’anava
informant sobre la situació de Barcelona i ho apuntava en un quadern. L’Anna ja tenia 4 anys i el conflicte, encara continuava i semblava que cada vegada
anava a més. Feia catorze que s’havia mort en Carles
II sense descendència i en Felip de Borbó i l’Arxiduc
Carles III d’Àustria encara estaven en disputa.
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La Maria, cada cop rebia més informació. La situació
empitjorava. Durant aquells mesos d’estiu els Catalans s’havien refugiat on havien pogut. Els soldats de
Carles d’Àustria cada cop eren menys i les tropes de
Felip Borbó eren més fortes. Al final, l’11 de setembre de 1714, els Catalans van ser derrotats, aquesta
guerra la va guanyar Felip Borbó, que ara seria Felip
V. Tot Barcelona va acabar destrossada i amb pocs
Catalans amb vida. Ara s’hauria de seguir les normes
de Felip V, uns anys després, el 1716, es va promulgar el Decret de nova Planta, que imposava les lleis
de Castella i prohibia el català.
Quan es va acabar, la Maria va enviar una carta al Dr.
Francesc Vila i al cap d’un parell de dies va rebre una
carta que no era del doctor, sinó de Joan Boix, un
altre doctor que informava que Francesc Vila havia
mort, però que ell sabia on era la seva germana. Li va
demanar que vingués, no només per trobar-se amb
la seva germana, sinó també per si el podia ajudar,
ja que la Maria havia sigut infermera. Li demanava
ajuda perquè ara hi havia molta poca gent a l’hospital
i molts ferits. La Maria va agafar les maletes i va marxar amb l’Anna, que ja tenia 6 anys, cap a Barcelona.
Aquest cop, també van marxar amb carro, però durant
aquest llarg camí va decidir que tornaria a viure a
Catalunya, on havia nascut, i li explicaria a l’Anna tot
el que havia passat a la seva terra i la valentia que
havien tingut els catalans, com també els seus pares.
Un cop van ser allà, la Maria va deixar a l’Anna amb
una seva amiga perquè la cuides i va anar a buscar
al doctor Boix perquè li digués on era la seva germana. Quan el va trobar, ell la va conduir a una sala, al
soterrani de l’hospital. Allà hi havia la Rosa, dins d’un
taüt. Al dia següent la van enterrar al cementiri de
Vic.
Els anys van anar passant, l’Anna creixia, ja tenia 11
anys, amb la Maria com si fos la seva mare. La Maria
s’havia casat amb en Ferran, un doctor de l’hospital
on treballava, i havien format una família.
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Premi: Viola d’or
Pseudònim: Bobby Fischer
Curs: 1r. d’ESO C
Pau Vendrell

Passeig per una galeria d’art
Quan entro a la sala, puc sentir el soroll de les meves
pròpies passes, cada moviment ressonant per totes
les parets de fusta. Fa una olor agradable, fresca, una
olor inspiradora, d’idees i modernitat, però gairebé imperceptible. Agraeixo, en aquest moment, la soledat.
A vegades les idees arriben millor quan ets completament conscient, tu sol, del que fas, el que has fet i el
que vols fer.
Dins el meu cap sonen els Quadres d’una exposició
de Sergei Mussorgsky, i en recordo en especial el
preludi, el Passeig.
Es tracta d’una tarda de dissabte, d’aquelles grises i
plujoses, on tothom està deprimit i l’únic que volem
és estar a casa, escoltant com la pluja cau i agraint a
Déu tenir un bon aixopluc. Jo semblo ser l’únic en el
món a qui li encanta passejar sota l’aigua, jo mateix
sóc l’únic que m’entén i que em pot buidar els ulls
de llàgrimes. I visito els grans monuments de París:
Notre-Dame, la Torre Eiffel, els cafès on es trobaven
els grans escriptors i pintors dels principi del segle
XX, amb els quals parlo agradablement, jugo algunes
partides d’escacs i discutim sobre el nostre futur i les
nostres idees.
Al cap d’una estona em trobo a Rússia, un país llarg
i fred, com les obres de Xostakovitch. La humitat i
el fred ofeguen els meus pulmons i el meu cor, la
gebra recobreix tot el parc de la catedral, i, a pesar
del dolor, em sento més resistent i valent, recordant
tot el que la vida em deu. La sabata s’enfonsa sobre
la neu, i els trossos de gel i neu intenten penetrar els
meus ulls.
El vent m’arrossega cap al següent quadre, un bosc
obac i misteriós, amb colors foscos, sobretot lila

i verd. El terra és ple de fulles, que semblen tenir
menys pressió per la gravetat, i em sento lleuger.
Passejant durant uns minuts, descobreixo un món
completament diferent a qualsevol cosa que puguis
imaginar. De fet, és indescriptible, només el descobrireu tancant els ulls durant una estona. Però, respirant
a fons i recordant bé, es tracta el món de Peer Gynt,
d’Eduard Grieg, amb la sort de que no em trobo atrapat dins un castell ni amb fades malignes.
Després d’aquest món èpic i aquest batibull d’idees,
arriba la tranquil·litat. Una platja hawaiana, amb una
mica de jazz, però bastanta calor. De cop, arriba la
tempesta. El que és bonic, si més no a mi, sol durar-me poc.
I de sobte, penso en què estic fent. Em passa sovint,
entro tan endins en el que vull fer durant uns minuts
o una hora i, de sobte, desperto a la realitat, l’horrible
realitat. Tot el que vull és que aquest moment duri per
sempre. És tan difícil ser feliç? ¿És tan difícil trobar
algú que em pugui entendre, algú amb qui pugui tenir
una conversa normal i que no em prengui per boig?
De sobte, noto la presència d’algú més en la sala. Em
giro després d’observar i memoritzar els últims detalls
del quadre i em trobo a mi mateix. I penso com sortiré
d’aquest manicomni.
Ara tots podreu pensar que sóc un boig i que tot
això no té cap mena de sentit. Coneixeu la síndrome
d’Asperger? Doncs ja em coneixeu. Així és la gent de
la realitat. Necessiten coses concretes per a conèixer,
i per a ells el que és abstracte és incomprensible.
Espero que em pugueu entendre.
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Pseudònim: Ausa
Curs: 1r. d’ESO B
Xavier Roura

11 de setembre de 1714
Sonen les campanes
les idees de Barcelona ja no són sanes,
la Guerra de Successió
està destruint el cor de tota una nació.
L’Arxiduc ja s’enretira
i els Borbons van conquerint,
els catalans senten gran ira
els Austriacistes s’estan rendint.
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Els Ausetans molts estan morts
però els que queden segueixen amb el cap ben alt,
Bac de Roda no ha tingut sort
han pres molt de mal.
No es rendeix en Casanova
continua amb dignitat,
si cal es tacarà ses robes
perquè estima el nostre Estat.
Ja comencen els bombardejos
però Barcelona no canvia d’opinió,
encara que a alguns els envaeix la por
continuen al peu del canó.
Intentaren fer desaparèixer nostra cultura
però no ho aconseguiran mai,
perquè per nosaltres, Catalunya es casa nostra
i és on quedarà marcat el nostre rostre.
Després de molts anys encara som coherents.
resistim com un gran poble,
continuem sent un estat molt noble
i amb una cultura que ningú ens venç.
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Pseudònim: ¿?
Curs: 1r. d’ESO C
Emma Canals

Un vestit per cada viatge
Aquells dies d’estiu, a Hong Kong, feia una calor horrorosa i ens passàvem quasi tot el dia a casa, davant
del ventilador o menjant gelats. Com cada any passava aquella temporada amb la meva àvia, ella sempre
havia passat els estius amb mi i els meus pares, ja
que sinó a l’hivern no la podíem veure perquè viatjava
.Sempre m’hauria agradat tenir un germanet amb qui
poder passar el temps dibuixant, jugant...
Aquell estiu vaig fer cinc anys i la meva àvia em va
regalar una nina molt bonica perquè em pogués
distreure una mica. I vaig estar tot el que quedava
d’estiu amb aquella nina, tot i que em semblava molt
estranya, ja que no portava roba; però quan li comentava a la meva àvia em deia que aquest problema se
solucionaria aviat.
L’any següent quan va tornar a arribar el dia del meu
aniversari em va sorprendre molt veure que dins del

regal que em va entregar l’àvia hi havia un vestidet
molt petit típic de París. Era rosa i a la part inferior
hi havia dibuixada una torre Eiffel il·luminada a les
fosques i romàntiques nits de París. Just el mateix
lloc on l’àvia havia estat aquest hivern! Vaig fer cara
de sorpresa i de seguida l’àvia va entendre la meva
reacció i em va dir que me l’havia comprat aquest
hivern en una botiga de vestits molt bonics i macos
davant de la Catedral de Notre Damme. I que ara ja
podria vestir la meva nina amb aquell vestit. Em va fer
molta il·lusió i vaig anar directa a l’habitació per jugar
amb la nina.
El següent hivern la meva àvia va anar de viatge a
Rússia i, davant la meva sorpresa, l’estiu següent,
quan jo feia set anys, em va regalar un altre vestidet
típic de Rússia per a la meva nina. L’àvia em va dir
que així no m’avorriria de l’altre vestit i li podria posar
el nou sempre que volgués.
L’estiu següent me’n va tornar a portar un altre del
seu viatge a Tailàndia. Així que allò va anar passant
durant cinc, sis ,set ,vuit i deu anys. Estava molt contenta amb tota la col·lecció que tenia de vestits dels
viatges de l’àvia, cada vegada podia triar entre més
tipus de vestits per posar-l’hi.
Va arribar l’any següent i pel meu aniversari la meva
àvia em va regalar un vestit nou amb un embalatge
molt diferent dels altres. El vestit que m’havia regalat
em sonava molt proper. Al cap d’un instant hi vaig
caure, aquell vestit era típic de la Xina! Però per què
un vestit típic del nostre país si l’àvia no hi ha viatjat,
però si la Xina és el nostre lloc d’origen?
Jo vaig fer veure que no m’importava el perquè, però
per dins m’ho preguntava sempre.
Al cap d’uns mesos va passar un trist fet que va
donar resposta a totes les meves preguntes. L’àvia
va morir d’una greu pneumònia. Ja feia un any que se
sentia dèbil i una mica malament de la panxa, però
no ho havia volgut dir a ningú. No volia preocupar als
que més l’estimaven. Així que ho vaig entendre tot.
L’àvia, que ja sabia que aviat se’n aniria al cel em va
regalar aquell vestit xinès perquè significava que ja
no viatjaria més, que a l’últim lloc on es quedaria seria
la Xina, ja que la vida se li estava apunt d’acabar.
Em vaig posar molt trista i, des d’aquell dia, cada dia
del meu aniversari em miro la nina i recordo aquells
moments en què l’àvia m’explicava amb tots els detalls els seus viatges i com havia aconseguit aquells
bonics vestits.
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Pseudònim: Fletxa
Curs: 2n d’ESO A
Jana Lüscher

Missatgeres de la mort
És l’any 1428, segle XV. Fa uns sis anys que va
començar la guerra entre Kàdeggir i Huidízia, la meva
ciutat. És clar que no ha durat sis anys sense interrupcions, perquè només es lluita quan no és època
de segar ni en els freds més glacials. La reina Sheila
II és la reina de les meves terres i la reina Kiara VI és
la de les terres enemigues. Pocs dies després de que
jo fes 10 anys es van començar a sentir sorolls de
cavalls, de canons, crits i molt de rebombori, símbol
de guerra, és a dir, sang, morts, fam, pobresa i tot allò
dolent que existeix. La mare, la Niyma, que és la meva
germana, i jo, la Maya, ens amagàvem als passadissos secrets del castell i en els magatzems de blat, per
evitar tenir una mort com la del pare: sortir del castell,
sentir fletxes que et passen fregant la cara, les que
anuncien la mort, sorolls d’espases que piquen contra
altres espases, notar una punxada que et travessa de
l’esquena a la panxa i caure a terra immòbil, sense, ni
tant sols, dir adéu a la família.
Tenia 16 anys, una germana de qui cuidar i el pare i
la mare al Cel. Ja no era la famosa dama de companyia de la filla de la reina Sheila II, com era abans que
comencessin aquests temps de misèria i persecucions. Tenia la cara magre i pàl·lida amb tantes pigues
com estrelles hi ha al cel, els ulls d’aigua cristal·lina.
La meva mirada era atenta i profunda. Tenia el nas
petit i un xic arremangat. El llavi prim i un somriure
dolç. Els cabells de mel em queien per les espatlles
com una cascada d’aigua. La paciència que tenia era
de sant. Era tranquil·la, responsable i ordenada. La
meva germana, la Niyma, s’assemblava a mi físicament, però en el fons no érem gaire iguals. Abans de
la guerra era xerraire com una cotorra i sempre corria
amunt i avall. Però ara gairebé no xerrava i sempre
estava quieta, diria que es va espantar molt quan va
anar a buscar la mare i la va veure estirada al terra,
amb un braç torçat i una llança que li travessava el
front. Només tenia un any menys que ara, 5 anyets.
Feia una setmana que no sortia de la bodega del
castell, un lloc sense finestres, molt fosc, amb pudor
de resclosit i amb rates que xisclaven i corrien amunt
i avall, perquè la Niyma m’havia dit que corria el rumor
que els cavallers de Kàdeggir em buscaven. Ho havien dit els veïns. Em va dir que els enemics sabien que

jo era la dama de companyia de la princesa i que en
sabia tots els seus secrets. Això no era gens cert. La
reina Sheila II sempre li havia dit a la seva filla que no
podia explicar res de la seva vida a ningú, i ella, l’obeïa. Jo estava tancada en una cambra molt gran amb
la meva germana que, un cop al dia, sortia per anar
a buscar aigua i menjar, però a vegades tornava amb
les mans buides i plorant, deia que l’havien enxampat
agafant menjar del rebost i que l’havien perseguit,
però ella s’havia escapat.
Quan la Nyima em va dir que semblava que ja no em
buscaven, vam fugir de la bodega i vam anar a refugiar-nos a la botiga, on abans hi treballava la nostra
mare, que en aquell moment estava completament
abandonada, i vam passar un parell de dies allà. El
matí del segon dia, quan vam sortir per abocar el gibrell on havíem orinat durant la nit, tres cavallers amb
una llança a una mà i un escut de Kàdeggir penjat
del cavall que muntaven, van passar per davant de la
porta. Un d’ells va abaixar la llança i me la va punxar
al sac que duia per roba. El cor em va fer un salt.
No l’havia vist. Estava espantada, no sabia perquè
m’havia fet allò. La Nyima va ajuntar les mans i li va
pregar al cavaller que em deixés anar. Però tot i així,
el cavaller em va agafar pel braç i em va fer seure al
seu darrera, sobre el llom del cavall, que va tornar a
galopar. Jo vaig dir cridant a la meva germaneta que
es refugiés a casa dels veïns però ella em deia que
tornés. Finalment el cavall va girar per la cantonada del carrer i no vaig tornar a veure la Nyima. Vaig
preguntar al cavaller on anàvem i perquè m’havien
agafat, però simplement va negar amb el cap.
Potser feia mitja hora que estàvem galopant, quan de
sobte es van aturar els tres cavalls davant d’una porta
d’un edifici desconegut per a mi. L’home que semblava més gran va baixar del cavall, el va lligar a una
anella que hi havia a la paret exterior, va picar la porta
de fusta i va entrar. Els altres dos homes van saltar
del cavall i em van ajudar a baixar a mi. Em tractaven
molt bé per ser de l’altre bàndol, de Kàdeggir. No
tenia ni idea què volien fer-me. Em van fer entrar per
la porta i em van tancar en una habitació petita amb
una porta reixada, una finestra diminuta i un tamboret,
una presó. Em van deixar allà dins, van tancar amb
una clau i van marxar sense donar explicacions.
Al cap d’uns instants va aparèixer un noi que devia
tenir un any més que jo, el vigilant de la presó. Era
alt i musculat. Amb la pell colrada pel sol i els cabells
castanys molt clars, gairebé rossos, que li arribaven
a mig clatell. Els ulls d’un verd intens. Una mirada
profunda i preciosa. Em va somriure dissimuladament,
i es va posar vermell. Es va apropar a la porta de la
meva cambra i em va preguntar alguna cosa sobre la
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reina Sheila II i la seva filla, però jo no me’n vaig adonar perquè el món s’havia aturat al meu voltant. Només el veia a ell. Tenia un sentiment molt estrany, mai
l’havia tingut abans. Notava papallones a la panxa.
M’havia enamorat!, només de mirar-lo als ulls, tot i ser
plenament conscient que era un enemic. Em sentia
plena d’alegria i de vida, el meu voltant que feia uns
instants era fosc i brut s’havia il·luminat amb una llum
molt bonica. No sé com descriure el que estava sentint. Era la força més poderosa de l’univers, semblava
que jo fos un metall i ell un iman, o al revés. Em va
tornar a preguntar si coneixia a la reina Sheila II i a la
seva filla i jo vaig fer que sí amb el cap. Em va demanar si era cert que jo era la dama de companyia de la
princesa i vaig tornar a fer el mateix gest amb el cap.
Em va mirar als ulls i es va tornar a posar vermell. Em
va allargar la mà a través de la reixa, jo li vaig agafar
amb suavitat, li vaig besar i em vaig tornar a perdre en
la seva mirada. Li vaig allargar la meva mà i ell també
m’hi va fer un petó dolç i suau. Va treure un conjunt de
claus i va obrir la porta, va entrar dins la cambra i em
va deixar anar unes paraules xiuxiuejant. Si ho havia
entès bé m’havia dit alguna cosa com, t’estimo Maya.
Jo li vaig demanar com és que sabia el meu nom i
em va dir que una persona amb uns ulls tant macos,
només podia tenir un nom tant maco com aquest, però
crec que ja devia saber el meu nom. Li vaig demanar
com es deia ell i em va dir que es deia Kai. Un nom
estrany, però era preciós i li esqueia la mar de bé.
No recordo gaire bé el que va passar a partir d’aquell
moment perquè tot va anar massa ràpid. En Kai em
va dir que no li agradava la seva ciutat i que volia
venir a viure a Huidízia, la meva ciutat, i lluitar amb els
meus i contra els seus. No vaig entendre perquè però
ell ho tenia tant clar que em va dir que volia escapar-se amb mi i anar a casa meva. Així que va agafar
les claus, vam sortir de la cambra, la va tancar i vam
marxar agafats de la mà. Quan vam ser al carrer ell va
arrencar a córrer i jo al seu darrera. Vam córrer molta
estona i de tant en tant ens aturàvem, seiem en algun
lloc una mica discret i m’agafava la cara amb suavitat,
em passava un dit pel voltant dels meus llavis, somreia
i jo també, em dirigia una mirada enamorada, tancava
els ulls i jo l’imitava, les nostres boques es trobaven
i els nostres llavis s’acariciaven i es besaven. Respiràvem junts i jo el notava tremolar d’alegria i d’amor.
M’enfonsava la mà en el meu cabell, m’acariciava el
cap. Ens foníem en una única i llarguíssima abraçada.
Ens miràvem, ens separàvem i continuàvem corrent
agafats de la mà. Finalment vam arribar allà on jo creia
que hi hauria d’haver la Nyima, tot i que temia que no
hi fos, però estava en un racó somicant i quan va sentir que entràvem es va girar i va córrer a abraçar-me.
Llavors em va demanar amb un xiuxiueig que qui era
aquell noi i jo li vaig contestar que era un amic.

Vam passar més d’una setmana vivint a la botiga
abandonada i la Nyima i en Kai es van fer amics i ell
i jo cada dia estàvem més enamorats l’un de l’altre.
Fins que un matí em vaig despertar perquè vaig notar
la Nyima que em sacsejava. Vaig mirar al meu voltant i
no hi era en Kai! Vam sortir a fora a buscar-lo i el vam
veure dos carrers més avall. Ens vam posar a córrer
al veure que estava lluitant amb una espasa contra
l’home que em va dur a cavall aquell dia que em van
tancar a la presó. Cada cop estàvem més a prop seu,
quan vaig veure que l’enemic clavava l’espasa al pit
d’en Kai. Em van passar pel cap tot d’imatges de gent
caient a terra amb un cop sec i sorolls de fletxes,
que anunciaven l’adéu massa ràpidament. Eren les
famoses missatgeres de la mort. Em vaig posar a
córrer encara més, cridant com una boja de ràbia i
vaig veure com l’home que l’havia ferit desapareixia
per la cantonada del carrer. Em vaig ajupir al costat
d’en Kai i el vaig besar als llavis. No veia res per culpa
de les llàgrimes que m’omplien els ulls i em rodolaven galtes avall. Li vaig agafar la mà i vaig veure que
hi tenia un pergamí doblat i una mica arrugat, li vaig
agafar mentre li suplicava que no se n’anés i la meva
germana plorava desconsoladament i em buscava
l’altra mà per agafar-me-la ben fort. En Kai em va
dir que m’estimava i que em quedés la seva espasa
perquè ens poguéssim protegir davant de qualsevol
perill. Em va dedicar una llarga mirada, llavors va mirar
la Nyima i ens va dir que érem les millors persones
que havia conegut mai i que ens estimava molt. Em
va tornar a mirar i va aclucar els ulls com si s’hagués
quedat adormit. Va agafar aire, el va treure molt fort
i es va quedar quiet. La Nyima i jo ens vam abraçar i,
amb llàgrimes que em relliscaven per les galtes vaig
llegir la carta en veu alta:

Possiblement ja sóc mort. I és que quan vaig escriure
aquesta carta, sabia que això passaria. Sabia que moriria lluitant per un motiu. De fet, la vaig escriure per
això. Per dir-te que si he mort, no ha estat pas perquè
sóc un egoista, sinó per salvar-te. Això, a hores d’ara
et deu semblar molt estúpid, però ho havia de fer.
La teva vida depenia de mi, i no podia deixar que
morissis, perquè t’estimo massa per deixar que això
passi. Sento haver de marxar d’aquest món quan fa
tant poc temps que ens coneixem. Bé, que ens veiem.
Perquè jo ja et coneixia. Tu no ho sabies, però jo
t’he estat vigilant molt de temps. Possiblement deus
pensar que això és absurd, que si fa tant de temps
que t’estimo, ja t’hauria d’haver avisat. Però no podia.
Si volia salvar-te a tu i aturar aquesta estúpida guerra,
no podies conèixer-me. Sé que és dur, però, ara que
tot està arreglat, hauràs d’espavilar-te sense mi. La
cosa bona és que ara ho podràs fer sense haver-te
d’amagar constantment, perquè aquesta guerra s’ha
acabat per sempre.

El cavaller que sempre t’estimarà,
Kai
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Pseudònim: Divergent
Curs: 2n d’ESO A
Aina Pagès

Un únic adéu
Un únic adéu,
definitiu, inoblidable,
massa curt per ser verdader,
massa intens per ser una simple mentida.
El principi de la fi,
un camí infeliç,
que t’ha de portar a la felicitat.
Una última anhelada,
el fi del patiment d’alguns,
l’inici de l’angoixa dels altres.
Tot resumit en una caixa,
un racó fred,
per una ànima càlida.
Flors,
l’únic bri d’esperança,
dins un paisatge desolat,
l’únic raig de sol,
en un dia ennuvolat,
l’única essència de vida,
que l’acompanyaria,
per tota l’eternitat.
La fràgil fermesa dels xiprers,
tant absents entremig del cel,
tant acollidors sobre la terra.
Un plat buit a taula,
un espai sense utilitat,
un racó tendrament dur,
la memòria d’algú que ha marxat.
L’amargura dolça d’un record,
només una feble rialla,
la suau carícia d’unes mans arrugades,
la innocència d’un infant,
la sincera mirada d’uns ulls acollidors,
que sent tant vulnerables, em van enderrocar.

ESO
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Pseudònim: Sí sí
Curs: 2n d’ESO C
Gerard Bou

1714
Una mort sense descendència,
una mort sense fills,
provoca una guerra
a tots els confins.
Més de deu anys passen
abans la guerra no cedeix.
Gràcies a l’armistici entre Felip i Carles
que Espanya governi sobre Catalunya concedeix.
Els catalans veníem d’una llarga guerra,
la de Successió,
i per culpa d’un tracte
no volíem perdre la nostra nació.
Els tres comuns de Catalunya i alguns catalans
no ens vam voler creuar de mans,
vam créixer ens vam fer grans
i contra Felip V i França vam seguir lluitant.
Tot i ser pocs contra molts
i estar fets pols,
els catalans no abandonàvem,
però, a poc a poc, els enemics se’ns acostaven.
Després d’un any de batalla,
ja teníem els Borbons als nostres feus.
Però resistíem darrera la gran muralla,
doncs no ens volíem agenollar als seus peus.
S’acabava l’estiu,
se’ns acabava la vida,
Borbons penetraren en el nostre niu
i de Barcelona en feren un riu.
L’onze de setembre va fer arribar el nostre final,
quan a la nostra ciutat ens hi van fer molt de mal.
Des de llavors vam perdre la llibertat,
però no la identitat.
Tot i això mai hem perdut,
l’esperança que hem tingut
i sempre hem lluitat
per aconseguir el que ens han robat.
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Pseudònim: Nhean
Curs: 3r d’ESO C
Alba Mataró

Kim
L’últim “bum” del canó va fer trontollar tota la casa.
Una part de la façana es va enderrocar, i el sostre
es va desprendre. Ho observava atentament des de
l’interior del cotxe mentre ens allunyàvem, endinsant-nos enmig de boscos i camps. La guerra dominava Cambodja, o més ben dit, el que quedava d’ella.
No sabia pas què fer. Déu ens havia ajudat, havia fet
que tinguéssim temps de marxar de casa abans que
aquesta caigués destruïda. Però no teníem cap lloc
on anar. Endarrere deixàvem pols i destrucció.
Vaig demanar-li al pare cap a on conduïa, però la
mare es va avançar i va dir que ens dirigíem cap a
Vietnam, país veí, amb l’esperança de trobar un futur.
No volia deixar casa meva, els meus amics, però no
vaig protestar, així que vaig deixar que el silenci inundés el cotxe. Sentia por i ràbia, tanta que no podia
plorar. Observava a través de la finestra, amb la mirada perduda en el més enllà, quan el somiqueig de ma
germana em va fer tornar a la realitat. Li vaig agafar
la mà, i la vaig voler tranquil·litzar. No ho vaig aconseguir fins al cap d’una estona. Quan les llàgrimes li van
deixar de regalimar per la galta es va quedar adormida als meus braços.
La Jorani tenia quatre anys, i el seu naixement va
ser el dia més feliç de la meva vida. Des de petit que
havia desitjat fer de germà gran, i amb la seva vinguda al món se’m va fer realitat. Era la millor germana
del món, alegre, divertida i xerrameca, però tossuda i
trapella.
El viatge amb cotxe se’m va fer etern, com a tots. El
dia 6 de setembre vam travessar Hanoi, i la veritat
és que em vaig sorprendre molt. Al parlar de Vietnam, tothom es referia a un país ple de pagesos i
agricultors treballant als camps i als rius. Però no tot
Vietnam era així. Hanoi era preciós, amb magnífics
edificis i construccions impressionants. Mai m’ho hauria imaginat d’aquesta manera. Uns quants quilòmetres més enllà el pare va aturar el motor.
- Nhean, queda’t al cotxe amb la Jorani. Jo i la mare
tornarem d’aquí a uns minuts.

Vaig veure com els pares picaven les portes de les
cases d’aquell poble, però tothom els negava l’entrada.
Després de molts intents fallits, darrera d’una petita
reixa rovellada, va aparèixer un vell amb una rialla
agradable. Li faltaven gairebé totes les dents, i les poques que tenia eren negres i corcades. Les arrugues
del front li formaven corbes estranyes, i els seus ulls
enfonsats semblaven dos gorgs profunds. Van parlar
durant una estona, una conversa que em va ser impossible captar, estava massa cansat. Però els pares
van tornar al cotxe, i ens van fer baixar. El vell Kim ens
va acollir a casa seva, sense demanar explicacions.
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la llum. Em vaig asseure al costat del seu llit. En Kim
em va agafar la mà gairebé sense forces. El seu tacte
era fred i tremolós.
- Nhean, gràcies per tot el què has fet per casa meva.
He vist com treballes els arrossars, ets tenaç i valent.
També he vist com cuides a la teva germana i com
ens respectes a tots. Sé que no em queden molts
dies de vida, i per això he decidit que quan se’m emporti la mort totes les meves pertinences les heretaràs tu. Moltes gràcies fill meu.
- Però senyor, la casa, els camps, tots els béns...

Vam treure del portamaletes les poques coses que
portàvem, i vam entrar a casa d’en Kim. Era una
vivenda gran, atapeïda de trastos, i varies persones
feinejaven dins la casa. El vell ens va acompanyar amb
pas feixuc a la que seria la nostra estança. Ja es feia
fosc, així que ens vam instal·lar a l’habitació i vam baixar al menjador per sopar. La taula era de fusta plena
de corcs, i un munt de cadires jeien al seu voltant,
algunes ja estaven ocupades. Nosaltres vam agafar
lloc, i quan tothom es va haver assegut, el vell va
anunciar l’inici de l’àpat. Vaig agafar una mica d’amanida, i li vaig posar una mica d’arròs a la Jorani. Mentre
menjava, vaig observar totes les cares de les persones assegudes a la taula. Hi havia gent gran, pares i
mares amb canalla. Vaig començar a analitzar cares,
intentant endevinar el caràcter de cadascú i què els
havia portat a estar aquí amb nosaltres. També fugien
de la guerra? Els meus ulls es van fixar amb la cara
d’una noia de la meva edat, tenia els cabells morens i
arrissats. Els seus ulls negres destacaven sobre una
pell pàl·lida i ensopida. Vam creuar les mirades.
Quan vam haver acabat, jo i la meva família vam pujar
a l’habitació. Abans d’anar a dormir, vaig pregar, i
sincerament vaig pensar que Déu s’havia encarnat en
el cos d’en Kim per ajudar-nos en la nostra fugida de
Cambodja.
Durant els següents anys vaig aprendre els secrets
del camp, i em vaig fer un mestre en el conreu de
l’arròs. Amb el pare treballàvem de sol a sol. Mentrestant, la mare ajudava a les feines de la casa, i la
Jorani anava creixent.
El dia que jo vaig fer 18 anys, tot rutllava bé, menys
pel vell Kim. Ja no tenia tanta força i tanta energia
com havia tingut fins aleshores. Es passava el dia al
llit, prenent-se barreges d’herbes amb l’esperança
que el curessin.
Una tarda, el pare em va dir que anés a veure en
Kim, que el vell volia parlar amb mi. I així ho vaig fer.
L’habitació feia olor d’eucaliptus, i quasi no hi entrava

- Sí Nhean, tot.
Uns dies després en Kim va morir. Tots vam plorar la
seva mort, però la vida continuava, així que cadascú
va seguir el seu camí.
Avui sóc l’amo de la casa i dels camps, i segueixo
acollint persones sense recursos. Simplement ho faig
per honor a en Kim, i perquè em sento identificat en
les persones que ara passen per una situació difícil
com la que jo vaig passar. Jo tampoc els demano
explicacions.
Sempre he pensat que Déu va ser qui ens va ajudar a
sortir vius d’aquella guerra, però que qui realment ens
va salvar la vida va ser en Kim.

ESO
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Pseudònim: Falguera
Curs: 3r d’ESO B
Segi Barnera

La història d’un poble
Per saber l’origen del català,
fins als ibers hem d’anar.
Vivien en petites ciutats,
situades en llocs elevats.
Llavors els romans,
amb un dels imperis més grans,
porten el llatí,
important, ja que el català surt d’aquí.
Després vénen els sarraïns,
que entren península endins.
Però a Catalunya no van poder entrar,
perquè la marca hispànica els va aturar.

El territori català,
amb Guifré el Pilós va començar,
sobre un drap daurat la seva sang va vessar,
i així neix la senyera per estimar.
El feudalisme ja és aquí,
i les guerres constants al poble fan patir.
L’Abat Oliva va intervenir
amb la Pau i Treva, per poder dormir.
Peronella d’Aragó amb un any es va casar,
i amb Ramon Berenguer IV un nou regne van fundar.
Catalunya nova va conquerir,
i fins el Llobregat la Marca va expandir.
S’escriu el primer text en català:
les Homilies d’Organyà.
I també podem trobar,
literatura trobadoresca en català.
La corona va avançant,
amb Jaume I al capdavant.
Va arribar fins al país Valencià,
i fins i tot a les Balears va amarrar.
Ramon Llull no utilitza el llatí,
doncs la nostra llengua romànica ja és aquí.
Més endavant, les quatre grans cròniques tenim,
mentre la corona es va expandint.
La primera novel·la de cavalleria,
al segle d’or apareixia.
Tirant lo Blanc ja existia,
gràcies a Joanot Martorell que l’escrivia.
La dinastia dels Trastàmara ha arribat,
perquè Martí l’Humà sense hereu s’ha quedat.
El català de la cor reial s’ha allunyat,
i la castellanització de l’aristocràcia en marxa s’ha posat.
La glòria del regnat es va apagant,
perquè la decadència va arribant.
La pesta negra ja és aquí,
i la població comença a morir.
Els robatoris són constants,
i la inseguretat va augmentant.
Serrallonga els carruatges va atacant,
però al 1634 l’acaben executant.
El Comte Duc d’Olivares va minant,
els drets dels catalans.
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I al 1640 la paciència s’ha acabat
i la guerra dels Segadors, amb el Corpus sang, ha esclatat.
La guerra hem perdut,
i la Catalunya Nord s’han venut.
Amb el Tractat dels Pirineus han pactat,
i França, el Rosselló s’ha quedat.
L’onze de setembre celebrem,
la derrota que tant recordem.
La del 1714 contra Felip de Borbó:
La Guerra de Successió.
El decret de Nova Planta
a tots els catalans espanta.
Sort que ve la Renaixença,
amb Aribau, comença.
Guimerà el teatre impulsà.
Verdaguer els Jocs Florals guanyà.
Narcís Oller la novel·la revolucionà,
i amb Almirall la política catalana avançà.
Un estel crida esperança
i arriba la Mancomunitat,
tot són crits de lloança
per president Prat.
Però encara arrosseguem cadenes
i l’avi Macià les vol trencar.
Retorna a la Generalitat amb penes
tot i que Catalunya vol lluitar.
Lluís Companys al 1934 proclamà
el nostre estat Català,
però el van empresonar
i al 1940 el van afusellar.
Però ni l’època franquista,
ni cap altra “conquista”,
podrà mai matar
el somni català!

ESO
3r B

Pseudònim: Herobrine
Curs: 3r d’ESO B
Enric Aguilar

Passat, present i futur de Catalunya
Tot va començar com un conte
amb la mort de Guifré el comte,
que amb els dits ensagnats
bandera i comtats van ser creats.
Va néixer el feudalisme,
per alguns un cataclisme.
Nobles, bisbes i reis manant
pagesos i pastors treballant.
El 1137
Berenguer i Peronel·la es casen,
dues terres s’agermanen
formant una nova reialesa:
la corona catalanoaragonesa.
Els segles XVI i XVII
arriba temps de desconcert.
Camins i carros atracats
pels bandolers armats.
L’any 1640
els catalans n’estan farts
de maltractes i saqueigs.
Empunyant les armes contra els saquejadors
esclata la guerra dels segadors.
Mor el rei sense descendència.
Austríacs, anglesos i catalans
contra francesos i castellans;
és la guerra de successió
que acaba el 1714, amb una traïció.
El 1939
una dictadura sorgeix de nou:
el general Franco guanya la guerra,
ens treu tot el que representa la nostra terra.
L’any 1975 Franco mor, vell i cansat.
Es restaura la Generalitat,
Joan Carles I a la monarquia
i s’aprova l’Estatut d’Autonomia.
Josep Tarradellas president:
“Ja sóc aquí!”, diu molt content

seguit de Jordi Pujol i Soley
de la presó passa a dictar la llei.
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Un tou d’artistes d’anomenada
ens han deixat petjada:
Jacint Verdaguer, Antoni Gaudí
i també Salvador Dalí.
El poble català
vol parlar clar.
Ara ens toca decidir
el camí que volem seguir.
La història de Catalunya
s’omple d’esforç i voluntat
d’un poble, que defensa la seva identitat.
Una Catalunya democràtica
es revela contra una Espanya estàtica.
Què ens espera en el futur?
Com continuarà la història?
La resposta a aquesta qüestió
definirà la nostra nació.

ESO
4t A

Pseudònim: Freedom
Curs: 4t d’ESO A
Judit Arrom Bosch

Memòries d’un soldat
Fa fred i em sento sol. Desanimat, sense esperances.
És molt tard i es possible que les tropes espanyoles
no continuïn l’atac aquesta nit. De totes maneres,
em toca fer guàrdia i tinc por, així que agafo la
llibreta de càlcul del col·legi. La faig servir com a
diari, ja que aquesta llibreta és de les que estava
menys plenes (les matemàtiques no eren el meu
fort). Va ser una de les poques coses que em vaig
emportar, a part del medalló que em va posar la Mariona mentre plorava, desconsolada, dient-me que
passés el temps que passés ella m’esperaria, que
mai s’oblidaria de mi.

Avui fa aproximadament deu mesos que sóc aquí, si
és que no he perdut la noció del temps. No sé ni com
he pogut sobreviure, però de totes maneres encara
hi sóc. El meu pare sempre em deia: «Fill, la pàtria
per damunt de tot! Per la nostra terra el que faci falta!
Catalunya lliure! Lluita fill, lluita!». Aquestes eren les
seves paraules just dos minuts abans que marxés cap

a les trinxeres, no molt lluny de casa, amb l’armada en
la qual m’havien ordenat d’anar, com a tots els nois de
més de setze anys de Barcelona. Al pare no li van ordenar, estava malalt i com ell deia sempre no duraria
més d’un any, tot i així era valent i superava cada any;
a ell li hagués agradat lluitar per la terra que s’estimava, per això jo hi anava orgullós.
El meu pare era dur, però jo sabia que en el fons
m’estimava, que tot ho feia pel meu bé. La meva mare
era diferent, era tendra, riallera; encara recordo els
clotets que se li formaven a les galtes quan somreia...
Un altre cop! Una altra bomba! Vaig deixar caure el
llapis al terra i em vaig amagar la llibreta entre la
samarreta interior i la jaqueta. Vaig agafar la metralleta i em vaig posar en la posició d’atac. No van tardar
molt en sortir els meus companys. Van ser tres dies
duríssims. No vam dormir; només disparàvem, ens
amagàvem i corríem; gairebé ni menjàvem. Ens estaven assetjant per tots cantons.
Per fi han parat l’atac. M’estiro a dormir i dormo
plàcidament. Tot plegat unes manasses em sacsegen
i em criden que em desperti. Penso que es un somni
i continuo dormint, però les mans continuen i la veu
crida cada cop més i més, així que obro els ulls i veig
a l’oficial que em mira amb cara de pomes agres.
Es posa seriós i em diu que m’ha de comunicar una
cosa: «Els teus pares van morir ahir a la nit durant
l’atac. Ho sento molt!». Em cau el món a sobre, vull
que la terra se m’empassi, vull desaparèixer. Tot de
llàgrimes comencen a rodolar per les meves galtes i
noto una mà familiar, coneguda; és la mà d’en Pere,
el meu millor amic. M’abraço a ell i estic així un temps
interminable. No puc parar de plorar. Fa dies que no
menjo i estic afligit. Agafo el diari.

Ja no hi són, no han pogut afrontar l’atac. Porto dies
sense menjar i ni tan sols puc parar de plorar. Els
meus pares eren perfectes, suposo que tots els fills
pensen el mateix dels seus pares, però els meus
m’estimaven immesurablement i em donaven més del
que tenien. No els oblidaré mai, mai, mai. Però encara
tinc motius per continuar lluitant i un d’ells es diu Mariona, la meva xicota. Portàvem cinc mesos junts quan
ens vam haver de separar.
Ella és màgica, quan penso en ella fins i tot somric
encara que sembli impossible enmig de tanta por i
tristesa. Ella és el motiu pel qual jo segueixo aquí. És
dolça, amb aquells rinxols perfectes i els seus ulls
color de mel...
M’adormo i somio en ella. Estem estirats en un prat
d’herba fresca, deu ser la primavera perquè tots

52

els ocells canten, el cel està net i se senten olors
d’alegria. Tot d’un plegat, la mare ens crida perquè
hi anem a berenar unes torrades de mantega amb
melmelada...

Un so i un terratrèmol estrepitós em desperten. I
llavors me n’adono que tot ha estat un somni i torno
a la realitat, la dura realitat. Les tropes han tornat a
fer l’assalt. Portem onze mesos assetjats. Però llavors
la sang em comença a circular ràpid i ràpid per les
venes i me n’adono que he de ser valent i donar-ho
tot per aquells que m’estimo: el record dels pares, la
Mariona i Catalunya!
Així, sense parar estem un mes, un mes etern. Un
mes donant-ho tot, però finalment Barcelona cedeix.

Avui fa dotze mesos que estem aquí, un any. De
bon matí, ens han dit que ja podíem abandonar les
trinxeres i retrobar-nos amb la família. Així que, possiblement, siguin les últimes paraules que anoti a la
llibreta.
Hem estat valents i hem lluitat tot el que hem pogut per Catalunya, però aquest cop no ha pogut ser.
M’acomiado dels meus companys i d’en Pere. I marxo
disparat com una bala a buscar a la Mariona, encara recordo on viu. Pico a la porta, una noia amb els
cabells rinxolats i els ulls de color mel m’obre la porta,
quan em veu se’m tira a sobre i ens fonem tots dos
en una llarga abraçada.
Passa el temps; un, dos, tres, quatre... anys sempre
amb la Mariona al meu costat.
Veig com en Pau, el nostre fill, obre la llibreta i comença a llegir; al cap d’una estona, agafa un llapis i
escriu amb aquella lletra lligada mal feta...
Pare, per mi ja has guanyat!

ESO
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Pseudònim: Saltimbamqui somniador
Curs: 4t d’ESO C
Núria Aguilar Tuneu

Olor de colors
M’estimo el blau del mar,
que deixa espai a l’alegria,
omple d’olor fins i tot el pedregar,
que sempre m’entristia.
M’estimo els ocres tendres de tardor,
que són un ventall ampli de calidesa,
malgrat les fulles senten dolor
en caure pintant el bosc de bellesa.
M’estimo el verd esclat de primavera,
flors i fulles de colors,
la brisa a la fina pell m’esparvera,
mentre s’allunyen les espines dures de la foscor.
M’estimo el blanc suau del silenci
de la neu vestida d’hivern
amb bufandes gruixudes d’organdí,
que m’abriguen sota els braços del vern.
Ocre, blanc, verd , blau
tardor, hivern, primavera i estiu
diferència, varietat, esclat ben suau
mà pintada de colors que mai marceix el seu brillar viu.

ESO
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Pseudònim: Xocolata
Curs: 4t d’ESO B
Júlia Campos

Retorn
Era un dia d’estiu com qualsevol altre. Tornava de vacances i era al cotxe amb la música ben alta. Encara
faltava una horeta per arribar a casa. Deixo la cançó
Happy – Pharrel Williams que anima molt. Mentrestant, anava recordant els vells temps de la meva
infància, els millors, els que em fan treure el millor
somriure quan els recordo, juntament amb el tema
Memories – David Guetta. De vegades, m’emociono pensant en el que passarà d’aquí a uns anys: tot
tornarà a ser igual que abans? Pel camí hauré anat
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deixant amistats importants per mi? Cors trencats
dels meus primers amors... Cada vegada que escolto
el tema de Michael Bublé – Save the last dance for
me em faig aquesta pregunta.

Aquest estiu esperava que fos el millor de tots. Hi
hauria carpes, begudes, festa, és a dir, allò tan típic
dels dies finals d’estiu. Són aquells dies en què el
poble no sembla el mateix. Taradell sol estar buit
de gent, i, per això, l’anomeno “el poble fantasma”.
Després, s’omple de gent i més gent: gent de Vic,
gent de Tona, gent de Torelló, gent de Seva i d’altres
llocs coneguts que vénen expressament per la Birra
Crucis i per la millor Festa Major. We like to party –
Showtek
Començo a estar cansada d’estar al cotxe. Continuo reflexionant de quan era petita. Les coses dels
“grans” no són tema de conversa. Sempre parles de
com seràs de feliç en el futur, a què et dedicaràs,
amb qui et casaràs i d’altres qüestions que ara mateix
fan que em pregunti: Per què interessar-se tant pel
futur i no pensar més en el present? Aprofitem el
moment el millor possible, ja que tard o d’hora tot
s’acabarà. Les persones tenim tendència a voler-ho
fer tot perfecte, però això no pot ser així. S’han de
cometre errors per després poder-los corregir. En
aquella època, intentava gaudir de cada segon. Era la
meva infantesa. No m’importava res més. Pursuit of
happiness – Kid Cudi
Em distrec amb el bonic paisatge de la costa i reflexiono amb l’adolescència. Quan et fas gran i ets
una adolescent, veus a venir tots els problemes que
aquesta implica: l’amor, el físic, l’estrès... i t’adones
que mai t’havies preocupat d’aquests temes quan
eres més menut. Interioritzes més en tu mateix. I
gairebé el més important per als adolescents (partint
de la meva opinió) és l’amor. Young, wild and free –
Snoop Dog & Wiz Khalifa
Si em sincero, farà sis mesos justos que em vaig enamorar d’ell. Love Story – Taylor Swift. Aquesta experiència no l’havia viscuda mai. Mai m’havia enamorat
de ningú, mai. Era una sensació estranya que em feia
sentir rara, però alhora, molt feliç i lliure. Sabent que
tens una persona a qui li importes, et lleves feliç, amb
ganes de tot, pensant en ell, quedant amb ell i divertint-te al màxim amb aquesta persona que ho dóna
tot per tu cada dia. Last First Kiss – One Direction
Deu minuts i ja sóc a casa. Em posaré l’última cançó i
la més important per mi.

Birdy-Wings.

BAT
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Pseudònim: Blé
Curs: 1r Batxillerat B
Laia Padrós Vergés

Trajecte acabat.

Records d’amor i de guerra
Era dissabte a la tarda i, com cada dissabte d’estiu,
anava a dinar a casa dels meus avis, ja que els meus
pares, aquell mes no tenien vacances. Viuen en un
petit poblet als afores de Barcelona on l’edat mitjana
dels seus habitants volta entorn dels 60 anys. Normalment, al poble, hi tinc una colla d’amics que també hi
estiuegen, però per mala sort aquell cap de setmana
cap d’ells no havia pogut venir.
Feia massa calor per anar a jugar al carrer, així que
vaig decidir quedar-me a dins de casa. Passava del
sofà al llit i del llit al sofà, avorrida i sense ganes de
fer res. Em vaig asseure al primer replà de l’escala
del jardí i vaig començar a llençar pedretes cap avall.
Intentava encertar-les dins d’un cubell, però res. Això
tampoc no em servia com a entreteniment. Vaig sentir
unes passes darrere meu, era l’àvia. Estava vestida per
sortir. Eren les quatre de la tarda, l’hora d’anar a visitar
les veïnes. “Vine”, em va ordenar amb la veu dolça. No
tenia gens de ganes d’anar-hi. Què es podrien explicar
de nou, si ahir ja s’havien vist, igual que abans d’ahir i
l’altre i l’altre...? “Si véns t’agradarà, t’ho prometo” em
va dir. Vaig parpellejar i els ulls se’m van il·luminar. No
sabia què era el que realment feien aquelles dones
però segur que era més interessant que intentar fer
punteria en un cubell. L’àvia ja estava sortint per la
porta i gairebé sense temps a reflexionar bé vaig
cridar : “Espera’m vinc amb tu!”. Ella va somriure i es
va col·locar bé el xal sobre les espatlles. Realment
la meva àvia és una persona elegant i sobretot molt
atractiva; m’encanta el fet que, faci el que faci, sempre
està arreglada i disposada a sortir. Envejo la seva
vitalitat.
Caminàvem en silenci.
Vam tocar el timbre de casa la Lluïsa, i abans que el
riiiiiiing acabés, una veueta ja havia respost des del
fons: “Qui hi ha?” Estic totalment segura que sabia
que érem nosaltres, ja que abans de tocar el timbre
vaig observar un lleuger moviment a les cortines del
menjador, com si algú ens espiés. Tot i així, la meva
àvia va respondre: “la Rosa!” La veueta llavors es va
transformar quasi en un crit d’alegria.“Benvinguda!” va
dir, sense adonar-se encara de la meva presència. La
porta del jardí es va obrir i vam entrar cap a dins. Tenia
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un jardí realment bonic, ple de flors i arbres que feien
ombra en un tros de gespa verd. Va obrir la porta de
dalt i, en veure’m, va exclamar: “La teva néta!” El xiscle
va ser tan agut que va provocar-me un petit sobresalt
al cor. Acte seguit, i com ja era d’esperar va començar
a dir-me que m’havia fet gran i que havia canviat, que
ja ni em coneixia.

La Lluïsa tenia quasi 70 anys i vivia sola en aquella
casa que, personalment, la considero massa gran per a
una sola persona. Éra una dona amable, encantadora,
d’impressionants ulls verds. Portava la seva cabellera
blanca recollida en una trena que li arribava ben bé
fins a mitja esquena.
El so del timbre em va fer retornar en sí, era la Senyora
Hermínia que també venia a unir-se al club de tertúlia.
He de dir que al principi no estava gens convençuda
de la meva decisió d’anar-hi, però mica en mica la
meva visió va anar canviant radicalment. Ens va oferir
cafè, i jo vaig dir que sí. Era la primera vegada que
prenia cafè.
“Qui vol començar?” preguntà l’àvia amb un to d’ànsia.
“Si em permeteu”, va dir la Lluïsa, m’agradaria començar a mi”. Va deixar la seva tassa sobre la tauleta i es
va acomodar bé al sofà. La història anava per llarg.
“Doncs bé”, va dir escurant-se la gola. “Ja fa uns
quants anys, concretament el 27 d’abril de 1940, jo
anava agafada del braç del meu pare disposada a arribar a l’altar. La música, la decoració tot era perfecte.
Recordo les cares de tots els convidats, del capellà...
Ja feia uns quants minuts que esperava allà, palplantada a l’altar esperant el que es convertiria l’home
de la meva vida; l’Albert. Sabia que ell era incapaç
d’abandonar-me i pensava que segurament s’havia
entretingut pel camí, cosa molt típica d’ell” , va somriure tendrament. Seguia.
“Notava l’ambient nerviós entre la gent. Estava a punt
de fugir corrents, quan de sobte, es va obrir la porta
i va aparèixer ell. Va començar a córrer pel passadís
fins a l’altar. Érem només ell i jo, jo i ell. Li va ordenar
al capellà que s’afanyés a pronunciar les paraules que
ell ja no podia aguantar ni un segon més, segons ell,
sense estar al meu costat. La cerimònia va durar poc i
després vam marxar.
Recordo el trajecte amb la limusina. No em treia la
vista de sobre i tenia les mans entrellaçades amb les
meves. Érem feliços, però la felicitat va durar poc. De
sobte, vam començar a veure uns cotxes que ens perseguien. L’Albert de seguida va adoptar un posat tens i
va ordenar al xofer que no parés. Em va agafar fort de
les mans i em va dir que no tingués por, que tot aniria

bé. De seguida vaig entendre el que passava, eren ells.
Els subordinats del general Franco havien començat
una persecució contra tots aquells qui pertanyien a un
grup o partit polític opositor, i l’Albert hi estava afiliat.
Vaig maleir el dia en què va decidir fer-ho però ja no
servia de molt. Els clàxons no paraven de sonar, ens
feien senyals perquè ens aturéssim però l’Albert no
ho permetia i obligava al conductor a anar més i més
ràpid. Jo, histèrica, cridava que s’aturessin que sinó
ens mataríem. L’Albert m’agafava la mà i m’apretava
amb força. Llavors tot va passar massa ràpid; el cotxe
es va aturar i l’Albert em va fer un petó als llavis. Curt
però intens. I va saltar del cotxe. Sense tenir temps de
reaccionar, el xofer va engegar i ràpidament es va allunyar d’ell. Jo estava de genolls al seient i observava pel
vidre de darrere com la seva figura era cada cop més
petita. Picava fort als vidres tot cridant que parés que
jo també volia baixar. Però no em va fer cas. Immediatament una sensació de buidor es va apoderar de mi.
Sabia perfectament que no tornaria.
Ja érem lluny molt lluny d’aquell lloc, i jo mirava per la
finestra esperant alguna cosa o millor dit algú, ell. A la
persona amb qui feia unes hores havia decidit compartir la resta de la meva vida, en la salut i en la malaltia.
Però ell ja no hi era. Vaig demanar a el xofer que em
portés fora de Barcelona .Lluny, molt lluny. No tenia
ganes de recordar res ni ningú més que no fos ell. No
sabia on anar ni què fer i la veritat, tampoc no tenia
ganes de seguir vivint”.
Es va aixecar i, tot eixugant-se algunes llàgrimes, es va
dirigir cap la prestatgeria. Va apartar uns quants llibres
i en va treure dues fotografies i un sobre i me les va
donar.
Realment la Lluïsa estava preciosa, era jove alta i guapa. L’Albert també ho era. Eren una parella perfecta.
“Quan vaig sortir del cotxe, em vaig adonar que hi
havia un paper blanc, al lloc on s’havia assegut l’Albert.
El primer que vaig fer va ser olorar-lo. Encara conservava la olor de la seva colònia. Aquella que jo sempre
li deia que se’n posava massa i que ho feia perquè així
atrauria a altres dones. Llavors rèiem i fèiem broma.
Els dits em tremolaven i no sabia si obrir-la o no.
Potser no era per mi, vaig pensar. Havia de ser per mi,
ho desitjava amb totes les meves forces. Vaig respirar
fons i vaig obrir la carta”.
Es va quedar en silenci, pensativa. Ningú s’atrevia a
dir res, però jo no podia quedar-me així. “Què hi deia?”
Vaig demanar tímidament. Em va allargar la carta i va
dir, “Llegeix tu mateixa reina, jo ja me l’he après de
memòria”.
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Vaig agafar el paper i em veu tremolosa vaig començar
a llegir.

“Estimada esposa: Que bonic sona dir-ho, estimada,
esposa. Malgrat que la situació no sigui la més agradable estic content d’haver complert amb la meva
promesa de casar-nos. Sento un dolor profund per
haver hagut de marxar, sobretot per tu, però he fet el
que havia de fer; morir lluitant i és que a la vida això
és el més fonamental. Recordo els primers dies de
conèixer-nos, no em feies cas i jo intentava acostar-me
a tu. Eres una noia difícil, però jo vaig lluitar per tu i, al
final, la vida m’ha recompensat amb el millor que em
podia donar; una filla. No en tinc cap dubte que seràs
la millor mare del món, però et demano que quan li
parlis de mi li diguis que el seu pare l’estimava moltíssim. No l’eduquis en la venjança, fes-li saber la necessitat d’estimar, i sobretot de perdonar. Saps que no vull
més rancors, accepta això amb la major resignació i
considera-ho com el que és, una injustícia. Necessito
que em prometis que seràs feliç, que em recordaràs
sempre, i sobretot, que no oblidaràs mai que t’estimava,
t’estimo i t’estimaré sempre”.
Vaig acabar de llegir la carta i no vaig poder dissimular
l’emoció que sentia. Ella ho va notar i em va somriure
d’una forma màgica. “Gràcies per la història”, li vaig dir.
Havia après una cosa molt important en aquesta vida, i
és que només val la pena lluitar per allò que val la pena
tenir.
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La sort
Per a en Guim, la vida no tenia sentit. Simplement
deixava que passés, sense preocupar-s’hi massa ni
intentar gaudir-la o aprofitar-la. Pensava que la vida
no li havia donat importància a ell, per tant ell tampoc
n’hi donava. Les coses fins llavors no li havien anat
bé; els seus pares es van separar i mai van preocupar-se molt per ell, els estudis mai li havien interessat i en l’amor tampoc tenia molta sort. Així doncs,
si amb el pas del temps les coses cada vegada li
havien anat pitjor i mai havia tingut sort, perquè havia
d’esforçar-se per canviar-les? Seria un esforç en va,
no en trauria res. Creia que la sort estava en la vida
d’algunes persones que eren afortunades, però no

era el seu cas. Per això, simplement es limitava a anar
de casa a la feina i de la feina a casa, sense preocupar-se per res més. El temps l’havia consumit, sempre
era el mateix, un dia rere l’altre, sense fi.
Un dia, estava tornant cap a casa com cada vespre,
amb la mirada fixada al terra com si així el pogués
trencar i ensorrar-se en ell. Sempre feia el mateix
camí i passava pels mateixos carrers, per les mateixes botigues i les mateixes cases. Aquell dia, però,
va trobar alguna cosa diferent que el va sorprendre,
i perquè ell se sorprengués havia de ser una cosa
realment especial.
En un dels carrers per on sempre passava, un carreró estret i fosc d’aquells antics fets de pedra, va
veure una botiga que fins aleshores no havia vist. El
sol fet de que estigués allà ja li semblava estrany, ja
que era un lloc poc freqüentat per la gent, gairebé
mai hi passava ningú, i l’única cosa que hi havia eren
cases velles. Tot i així, feia falta alguna cosa més per
fer aixecar la vista d’en Guim del terra; una simple
botiga nova no despertava la seva curiositat. Però
aquella botiga era diferent. El fet que cridava l’atenció
a primera vista era que no tenia una sola porta com
totes les botigues, sinó que en tenia dues, una a cada
banda.
Així doncs, en Guim, que coneixia tots els racons i
tota la gent del poble com el palmell de la seva mà, va
decidir entrar a xafardejar, per veure qui havia muntat
la nova botiga i de què es tractava. Va disposar-se a
obrir la primera porta, la que tenia més a prop seu,
però estava tancada. Aleshores va anar fins on hi
havia l’altra, va provar d’obrir-la i la va trobar oberta.
En entrar va trobar-se en un espai buit, sense absolutament res, ni un mostrador per atendre els clients ni
cap tipus de decoració. L’única cosa que hi havia eren
dues escales; unes es trobaven al costat de la porta,
just després d’entrar, mentre que les altres estaven al
final de la cambra. Així doncs, va suposar que el millor
era anar per les que es trobaven més a prop i, sense
pensar-s’ho massa, va disposar-se a pujar. En començar a fer-ho, va adonar-se que eren unes escales de
cargol, d’aquelles que sembla que no s’hagin d’acabar
mai i hagis d’estar pujant eternament.
Quan per fi va arribar a dalt, cansat i esbufegant, va
trobar-se amb una porta, la va obrir i va trobar davant
seu un llarg passadís. Va caminar fins arribar al final i,
per fi, va arribar a una altra cambra en la qual hi havia
únicament un mostrador de fusta que es trobava a
l’altra banda, amb una cortina blanca al darrere, i just
al costat d’aquest hi havia una altra porta. Va dirigir-se, doncs, cap al mostrador, i tot seguit va sortir
una dona d’edat avançada, amb el cabell comple-
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tament blanc, d’un blanc tan pur com la neu verge,
recollit amb un monyo perfecte, sense deixar lliscar
lliurement cap cabell. Portava un vestit llarg, també
d’un color blanc impol·lut. Tenia una mirada amable,
sense perdre mai un petit somriure ple de tendresa.
Tot i així, no va dir res. Només va entregar a en Guim
una petita capseta decorada amb pedretes de tots
colors i va tornar a desaparèixer darrere les cortines.

El noi es va quedar atònit, completament sorprès pel
que li acabava de passar. No sabia com reaccionar,
així que va decidir marxar i acabar amb aquella estranya situació. Va tornar a fer el mateix camí; va anar
cap a la porta per on havia arribat a dalt, va baixar les
llargues i complicades escales, va arribar a la porta
principal i va sortir a fora. Es va alegrar de sentir la
brisa de l’aire fresc i va respirar. Uns instants després, encara allà palplantat, va adonar-se que tenia la
capseta a la mà, així que va decidir obrir-la. En el seu
interior hi havia únicament una petita clau de color
daurat. Va riure’s de la troballa; com podia saber la
utilitat de la clau si aquella senyora no li havia dirigit
la paraula? Quin era l’objectiu d’aquell regal? Va pensar en deixar-ho córrer, en oblidar tot el que li havia
passat i desfer-se del que li havia donat la dona però,
just quan es disposava a marxar cap a casa seva, va
pensar en l’altra porta de la botiga, la que havia intentat obrir primer i s’havia trobat tancada. Així doncs, va
posar la clau a la porta i va provar d’obrir-la. I quina va
ser la seva sorpresa en veure que, efectivament, era
la clau que l’obria!
Així doncs, va trobar-se altra vegada dins de la botiga,
en la mateixa cambra que abans. Va pensar que
aquella dona li havia donat la clau per algun motiu i,
encara que no sabia ben bé quin era, va decidir tornar
a pujar cap al pis de dalt, però aquesta vegada per les
escales contràries, les que es trobaven a l’esquerra al
final de la cambra. En pujar, va adonar-se que aquestes no feien giravolts, sinó que eren completament
rectes, la qual cosa li va permetre arribar molt abans
a dalt i sense cansar-se. Un cop a dalt, va entrar per
la porta que es trobava just al costat del mostrador, sense haver de caminar per tot el passadís fins
arribar-hi. Finalment, en arribar, menys fatigat que
l’altra vegada, va tornar a sortir la peculiar senyora, i
aquesta vegada li va parlar:
— Sóc la sort, la sort en la que tu mai has cregut.
Sempre has pensat que entro en la vida de les persones per l’atzar, sense motiu, i que simplement mai
podria estar en la teva, perquè no t’havia tocat. Del
que no t’havies adonat, és que depèn de l’actitud de
cadascú que jo estigui en la seva vida o no. Tu mai
has cregut en mi, i així mai has estat feliç. Si t’haguessis esforçat per valorar allò que la vida et posa al

davant donant-li importància, hauries tingut sort des
del primer moment.
Has anat per la porta que tenies més a prop sense
fixar-te amb què, en l’altra porta que has obert amb
la clau, hi havia el rètol que posava “entrada”, mentre que la primera no tenia cap utilitat. Si haguessis
comprovat les dues portes des d’un primer moment,
no t’hauries equivocat. En entrar, has anat per les
escales que tenies més a prop, sense comprovar
primer les altres per veure quines eren les correctes.
Has hagut de fer el camí més llarg i fatigós pujant
les escales de cargol i recorrent tot el passadís. Si
haguessis pujat per les altres, hauries arribat a dalt
amb menys temps i esforços, accedint directament al
mostrador.
A partir d’ara, si vols disposar de mi, has de canviar la
teva actitud i afrontar la vida d’una altra manera. D’ara
endavant, en qualsevol moment i situació, no prenguis
les decisions més fàcils que requereixin menys esforç
i temps. Si valores totes les opcions, sempre trobaràs la correcta que et permetrà aconseguir allò que
desitges, encara que sigui la més difícil i que requereixi més esforç. Així et sentiràs satisfet i orgullós de
tu mateix i tindràs sort en la teva vida, ja que sempre
aconseguiràs allò que desitges. Et garanteixo que, si
canvies la teva actitud i no vius desanimat i deprimit,
aconseguiràs els teus objectius. Tingues consciència
de la importància de la teva vida i no la menyspreïs ni
desaprofitis; si prens sempre la decisió més fàcil com
has fet fins ara, la teva vida serà sempre més complicada, els teus esforços mai seran recompensats i els
teus objectius mai seran assolits. Si fins ara no m’has
tingut ha estat només per culpa teva, encara que no
en fossis conscient.
Ara sigues feliç, i no oblidis que la sort és una actitud
davant la vida i que només em tenen aquells que em
mereixen.
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tries com han de ser. No estic pas dient que tot sigui
possible, simplement has de creure que és possible;
i sobretot constància, constància, constància, perquè
només fracassaràs de debò quan deixis d’intentar-ho.

I aquesta és la meva història. Em dic Nil i fa 7 anys
que vaig néixer. Visc amb la meva mare en una caseta
als afores de Tona, una caseta d’allò més especial.
Segons la mare, la nostra caseta havia estat la casa
de xocolata del conte dels germans Hansel i Gretel.
Sempre m’explicava que, si buscava bé, podia trobar
en alguns calaixos i armaris de la cuina, llaminadures
i xocolatines que la bruixa s’hi havia deixat i que, si
me n’anava a dormir d’hora i feia bondat, els somnis
em durien en el temps fins a l’antiga caseta de la
bruixa perquè pogués atipar-me de tots els dolços
que jo volgués. I d’aquestes històries me n’explicava mil. Cada nit, després d’un sopar d’allò més
bo, m’asseia a la seva falda davant de la llar de foc
mentre ella narrava relats fins que els ulls em sortien
de les òrbites. Em deixava bocabadat tot allò que ens
envoltava: el desert d’Aladí transformat en camps, el
castell de la Bella Dorment al capdamunt del turó del
poble, el bosc amb la caseta dels set nans a l’interior,
l’estrella d’en Peter Pan situada just sobre nosaltres
i fins hi tot el campanar que indicava mitjanit a la
Ventafocs. La meva mare feia que sortir de casa fos
tot una aventura. I és que ella era així. Alta, morena,
prima i esvelta, sempre havia vetllat per la meva felicitat des de que el meu pare ens va deixar quan només
tenia 2 anys. Sentia que era la meva heroïna, la que
em protegia de qualsevol cosa que em passés. Sentia
que ella ho tenia tot i que jo era qui era gràcies a tot
el que ella m’ensenyava.
Una nit, mentre sopàvem un bon plat calent de fideus,
la meva mare va engegar la televisió perquè, segons
ella, “havia de posar-se al dia”. De sobte, va parar
molta atenció a una notícia d’un fet que havia succeït
el dia anterior. Segons el que va dir el presentador del
telenotícies, cinc lladres emmascarats rondaven per
la ciutat de Girona robant coure. Tot aquell reportatge
em va resultar molt estrany. Coure? Havia sentit robar
diners i menjar, però mai no m’havia plantejat que
a algú se li acudís robar metall. La cara de la meva
mare em va fer pensar que la seva opinió no era gaire
diferent de la meva.

Somriures innocents

- Com va el món - va dir mentre s’aixecava a recollir
la taula - Avui en dia la gent delinqueix per qualsevol
cosa!

La capacitat per assolir allò que un es proposa, no és
res més que una actitud que es basa en la voluntat
de cadascú. Els esforços no són fàcils ni difícils, només depenen de la perspectiva amb què te’ls miris. Tu

I, sense adonar-se’n, va fregar amb la paret fent caure
una de les fotografies emmarcades que hi havia
penjat ja feia molt temps. Crac! El marc de fusta amb
relleus i el vidre es van trencar en trossets. La mare

no va tardar ni un segon en deixar les coses, collir la
foto i deixar-la sobre la taula perquè no es fes malbé.
Me la vaig mirar. Era una foto dels meus pares durant
el seu viatge a Cuba abans de que jo naixés. El pare
era tal i com el recordava, tot i que no recordés gaire
cosa del seu aspecte. Al seu costat, asseguda mirant
la posta de sol, hi havia la mare. El seu aspecte
també era el mateix. Vaig fixar-me en un detall. Just
a la part inferior de la cara, mostrava un somriure que
desplegava dues files de dentetes blanques i ben
posades. Se la veia contenta, se la veia feliç. Llavors,
vaig caure en que la mare no ho tenia tot com, fins
aquell moment, havia pensat. No m’havia fixat que no
havia tornat a veure aquell somriure des de que el
pare ens va deixar.
Vaig pujar a la meva habitació per tornar als somnis on m’atipava de llaminadures però, a diferència
d’altres nits, no podia dormir. Pel meu cap rondava
una preocupació: On era el somriure de ma mare?
On havia anat? I si se l’havia endut el pare? Podia ser
que també l’haguessin robat? El que si que tenia clar
era que havia de fer alguna cosa. Ella ho havia donat
tot per mi i ja era hora de que jo també ho fes per
ella. Però, què podia fer? Llavors vaig recordar-me
del comentari que ella havia fet mentre sopàvem i ho
vaig tenir més que clar: aniria a robar un somriure per
la mare. Vaig abrigar-me per no constipar-me, vaig
agafar una motxilla i hi vaig guardar unes quantes
galetes i sucs que vaig agafar de la nevera sense
que ella se n’adonés per no passar gana. Vaig obrir
la finestra de la meva habitació que donava al pati
i vaig sortir. A fora feia fred i era fosc. Vaig començar a caminar fins a arribar als camps. En posar el
primer peu a dins, vaig notar que se m’enfonsava. El
meu primer repte! Vaig recordar que Aladí feia servir
una mena de sabatilles especials per caminar sobre
la fina sorra dels deserts, així que vaig treure’m les
sabates i vaig travessar-lo descalç. En arribar a l’altre
cantó, vaig topar amb un bosc. Era fosc i de fons se
sentien els udols d’un mussol. Caminava lentament,
intentant no fer soroll, no fos cas que el llop de la
Caputxeta rondés per allà i se’m mengés després
d’un fallit intent de menjar-se-la a ella. De lluny vaig
poder veure un parc. Al costat de tots aquells tobogans i gronxadors buits hi havia un petit porxo. Havia
trobat la caseta dels set nans! M’hi vaig acostar però
no hi havia ningú i vaig suposar que havien sortit amb
la Blancaneus. Estava cansat, de manera que vaig estirar-me dins la caseta posant-me la motxilla de coixí
i vaig intentar dormir. Piu-piu-piu. El piulet dels ocells
em va despertar al matí. Vaig mirar el rellotge. Les
deu! Vaig aixecar-me ràpidament, vaig esmorzar unes
quantes galetes de les que m’havia endut i vaig continuar la meva marxa. De lluny, vaig veure una família
esmorzant en una de les taules del parc. La mare
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reia per un comentari que havia fet el seu marit. Era
la oportunitat perfecta per actuar. Vaig acostar-me
silenciosament. Em colaria sota la taula i la sorprendria agafant-li aquell somriure sense que quasi ni se
n’adonés. Un pla perfecte! Però no tot va sortir com
m’esperava. Quan ja era sota la taula vaig veure que
no estava sol: un Rottweiler negre que estava allà
estirat, va aixecar el cap i va començar a grunyir. De
sobte, va bordar mentre s’aixecava cap a mi i el crit
que vaig fer mentre sortia disparat direcció el riu va
deixar a tota la família bocabadada i confosa. Primer
intent fallit. Hauria d’intentar una altra cosa. Vaig passar-me tot el matí travessant camps i cases de pagès
que semblaven inhabitades fins que vaig arribar un
altre cop al poble. Els carrers eren plens de nens que
jugaven sota el dia assolellat que feia. Però no podia
donar-li un somriure de nen, així que vaig continuar
mirant. En passar davant una casa, vaig sentir riures
de fons. Vaig mirar a través de la paret dels arbustos
que envoltaven la casa i vaig veure que a la terrassa
hi havia un grup de noies joves prenent cafès mentre
parlaven i reien. Una segona oportunitat. Vaig donar
la volta a la casa, em colaria pel jardí i correria fins
elles i li prendria el riure a la primera noia que trobés.
I així ho vaig fer. Però, un altre cop, les coses no
van sortir com havia planejat. Estava amagat rere la
cantonada que donava a la terrassa quan vaig veure
aquells riures de prop. Estaven plens d’unes peces
metàl·liques molt estranyes. Algunes portaven anelles
que els travessaven els llavis, una altra portava una
bola en la part superior i fins hi tot vaig veure que
una la tenia a la llengua! Què era tot allò? No podia
donar un somriure d’aquests a la mare... Frustradament, vaig sortir de la casa. Havien passat ja quatre
dies que havia estat voltant i res. Estava cansat. En
passar pel costat d’uns edificis, vaig veure un cartell
on hi havia una noia anunciant una marca de pasta de
dents. Em vaig proposar robar el somriure de la noia
que aguantava el tub de pasta de dents. Però aquell
cartell era molt amunt. El que hauria donat per tenir
els poders d’en Superman i poder volar. Vaig provar,
també, de pensar en coses boniques, però el mètode
d’en Peter Pan tampoc va funcionar. Era inútil. És que
no hi havia cap somriure que pogués aconseguir? No,
no em podia aturar. Vaig continuar caminant i caminant fins arribar al campanar de la Ventafocs. Vaig
decidir pujar-hi. Des d’allà dalt podia tenir una visió
general del poble i així buscar més fàcilment. Vaig
entrar i vaig pujar les escales fins dalt. Quines vistes!
Vaig seure mentre observava cada racó. Havia passat
ja unes dues hores quan, de sobte, vaig sentir una
veu inesperada.
-Nil! Déu meu! Què hi fas allà dalt fill?! Baixa d’una
vegada que et faràs mal!

Vaig mirar cap a baix. Sota meu, hi havia la mare.
Juntament amb ella, hi havia dos cotxes de la policia i
tot d’agents pel voltant. M’havien estat buscant durant
els cinc dies que havia desaparegut.
-Tranquil·la mare! –vaig dir-li- Estic bé!
Dos dels policies van pujar a buscar-me i em van portar fins a ella. Al arribar a baix, la mare va córrer cap a
mi i em va agafar a coll.
- Nil, fill meu –anava repetint- pensava que t’havia
perdut per sempre!
-Tranquil·la mama, sóc aquí! –vaig contestar-li.
La mare plorava, moltíssim. Sanglotava d’allò més fort
mentre m’abraçava. Però de sobte em va mirar i vaig
veure que somreia, que tenia el somriure més preciós
i gran que mai li havia vist. Un somriure que superava
tots els altres que li havia intentat robar. I vaig somriure jo també: per fi havia trobat el que buscava.
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Pseudònim: Selfie
Curs: 2n Batxillerat B
Joan Casellas Pujol

El Toca-sons de la Índia
Com ja sabem avui en dia, Internet és una font de coneixement que engloba el món en una pantalla, i per
Zamir un jove orfe de 16 anys resident a l’Índia, això no
era diferent. Ell era un jove normal com tots els altres, a
banda de no tenir pares, però tenia una gran dèria per
conèixer d’altres cultures, i d’aquesta manera poder-les
ensenyar al seu poblat, anomenat Sonauli, al centre de
l’Índia.
Un dia núvol a Sonauli, amb poques coses a fer per al
jove curiós, li va passar pel cap anar al cíber, que era el
lloc on es connectava a Internet, i aquell dia es va posar
a explorar la cultura de Catalunya. I després de buscar
entre centenars de pàgines web parlant sobre els castellers i les castanyes, va arribar a una que li va cridar
l’atenció. Tractava d’una festa popular de Taradell, poble
que per Zamir era totalment desconegut. Tanmateix, la
seva festa del Toca-sons li va resultar molt familiar. Un
oncle seu, amb el qual es va criar, havia estat bandoler
igual que el protagonista d’aquella llunyana festa popular. Per ell aquest oncle era molt important, ja que li
havia ensenyat un munt de maneres de birlar carteres,
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que era la seva ocupació actual pels carrers de Sonauli.
Sí, Zamir era carterista, però no per gust sinó més aviat
per necessitat extrema, perquè, a qui li agrada ser perseguit per la policia i rebre constants insults de la gent
del poble?… Però, en fi, aquest ara no és el tema que
ens ocupa, sinó que allò realment important és el Tocasons de Taradell que recentment havia estat descobert
per Zamir.
Dia sí i dia també, Zamir tornava al cíber per seguir
coneixent cada un dels detalls d’aquesta festa i mai en
tenia prou, fins que tot d’un plegat, va decidir que per un
dia es convertiria amb el personatge que ell tant admirava, que era el seu oncle, però amb la tradicionalitat del
Toca-sons. El primer que va fer va ser buscar un lustre
de vestits ambientats en l’edat moderna que guarnirien
a la perfecció la seva banda, que serien ell i els quatre
amics que ell tenia al poble, i que acte seguit intentaria convèncer-los perquè se li unissin en aquest dia de
bandoler que, per ell, era tan important. Com ja sabeu,
pagant Sant Pere canta, i això és el que li va fer falta per
convèncer els seus quatre amics, però per Zamir aquell
dia no tenia preu.
Tot seguit van posar fil a l’agulla, i van decidir òbviament
que el dia especial de Zamir seria al 25 d’agost, el mateix dia en què s’escau la festa. El problema és que no
li quedava massa temps i encara ho havia d’organitzar
tot, però la idea que li rondava pel cap era saquejar el
bar de la plaça, vestits de gala amb les disfresses que
havia aconseguit, i la resta ja era tot qüestió de la sort o
la mala sort del que succeís després.
Els dies per Zamir passaven lentament. Cada dia d’agost
es convertia en un dia d’espera aguantant la insofrible
calor d’aquelles dates. Però, per fi, va arribar el gran dia,
un 25 d’agost esplèndid amb un cel sense cap núvol i
un sol que era calent sense ser-ho massa, allò que ve a
ser el dia perfecte per un noiet que només volia complir
un somni. A les nou del matí, Zamir va reunir tota la
colla per vestir-se amb la indumentària necessària i enfilar el camí cap el bar de la plaça. La veritat és que els
cinc nois vestits d’aquella manera caminant pels camins
de Sonauli feien el seu goig, tot i que la gent se’n reia
sense parar i els provocava aquella vergonya tan típica
dels adolescents. Tot i això, en aquells moments res era
suficient per parar els joves que ja s’havien posat completament en el paper de bandolers saqueja bars.
Un cop van arribar a la plaça, els nois es van armar amb
els ganivets que van trobar per casa, tot i que en absolut tenien la intenció de fer mal, només volien semblar
creïbles. I van entrar el bar amb una forta coça de Zamir
a la porta. Ells van començar a saquejar tot el bar sense
que la dependenta, pobreta, sabés el que estava passant. Un cop van tenir el seu botí, van sortir disparats del

local, on ja els esperava la policia amb un posat xulesc,
però aquell era un dia per ser bandolers, i els cinc nois
van decidir marxar corrent amb els policies al darrere,
cosa que per Zamir va ser un plaer immens, pe la qual
cosa fins i tot se li escapava alguna llàgrima, perquè
en aquell moment es va sentir alhora, igual que el seu
oncle quan escapava de les milícies índies, i com si fos
a Taradell perseguit per la gent del poble, tal com marca
la tradició.
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pols. Es va dirigir directament a la llar de foc. Sobre la
lleixa, hi reposava aquell marc de fotos que feia temps
havia quedat en l’oblit. En va netejar el vidre decidit a
retrobar-se amb el rostre de la seva estimada.
Però el vidre no amagava res darrere aquella capa de
pols, només mostrava la tapa posterior del marc. L’Octavi, decebut, va tornar a col·locar l’objecte al seu lloc
i es va posar a buscar el retrat d’entre les nombroses
pertinences de la seva difunta esposa que havia amuntegat en aquella estança. Va furgar tots els calaixos del
bufet i de l’armari, va regirar tots els fulls que hi havia
apilats damunt l’escriptori i va escorcollar la cambra
fins a l’últim detall per trobar aquella imatge perduda.

Reflex

Abatut i afligit, sentint que les cames li feien figa degut
al cansament i a la tristesa que sentia, es va asseure en aquella butaca on havia passat, temps enrere,
tantes hores. No rendit del tot, va fer un últim esforç
per imaginar-se-la asseguda al seu costat, llegint un
d’aquells clàssics d’Austen que tant li agradaven.

Sempre havia estat allà. Recordava les tardes afables
a l’hora del te, assegut al seu costat, llegint el diari.
Era molt especial, la foto, tenia un marc de banús llis,
rectangular, que no feia més d’un pam d’alçada. Ella
hi sortia amb la mirada fixada avall, en alguna cosa
que ell mai havia sabut què era. Després de l’accident,
l’Octavi mai més havia tornat a entrar a aquella habitació assolellada que donava al carrer, aquella habitació
on havien compartit tantes hores davant de la llar de
foc. Però aquell dia, alguna cosa va fer que l’Octavi hi
tornés a entrar.

La imatge li va produir un fort sentiment d’enyorança,
era tan real que el va fer estremir. Va sentir un impuls
per allargar la mà i tocar-li el rostre pàl·lid tendrament,
acariciant-la, però es va recordar que tant sols era una
imatge fruit de la imaginació. Amb reticència, va desviar la mirada intentant treure’s aquell record dolorós del
cap, però va topar altre cop amb la mateixa imatge. La
revelació el va deixar astorat. La fotografia que havia
cercat amb tant desesper, tornava a ser al seu lloc,
dins del marc de banús, o almenys hi era el reflex que
l’havia ocupat anys enrere.

Era un matí boirós i apagat, i com de costum, va anar
a passejar per la platja. Mentre caminava per la sorra,
a la llunyania li va semblar veure-la, asseguda en una
roca, però per més que s’hi acostava, no en podia distingir bé les faccions. Havia passat tant temps des de
l’última vegada que l’havia vista, que en tenia un record
distorsionat. L’Octavi es va convèncer que no podia ser
ella, que era impossible, no obstant, no va poder evitar
sentir una suor freda a l’esquena i una gran urgència
per tornar-la a veure. Aquell moment de distracció va
ser suficient perquè, quan la va tornar a mirar, aquella
silueta distant hagués desaparegut enmig de l’espessa
boira.
L’Octavi va tornar a casa tan ràpid com va poder, ajudant-se amb el bastó, panteixant. Va obrir la porta de
l’habitatge adossat de totxo vermell, i va entrar a batzegades al petit rebedor de la casa. Enfilà escales amunt
i es va aturar davant d’una porta que feia massa temps
que estava tancada. Va prendre’s un moment per recuperar l’alè abans de fer girar el pany. L’habitació tenia
un aspecte de deixadesa entristidor, desprenia una forta olor d’humitat i estava coberta per una fina capa de
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1714, la frontera
En algun indret de Catalunya, uns quants valents es
preparaven per resistir l’ofensiva francesa i evitar que
arribés a Barcelona. Els soldats estaven preparats per
la batalla i eren conscients del fet que si els francesos volien entrar al territori per terra només ho podien
fer per la zona que intentaven defensar. Pocs d’ells
eren soldats: la majoria eren civils i majoritàriament
pagesos, però tots compartien les ganes de protegir
la seva terra.
- L’exèrcit francès ha de passar amb totes les seves
tropes per aquest punt, així que prepareu les armes

i vigileu el camí. Només és qüestió de temps que
arribin aquí- va dir un oficial.
No era un discurs massa adequat per fer pujar la
moral dels soldats, però s’ajustava a la realitat. Tots
ho sabien.
- Quan arriben els reforços, senyor? No crec que
aguantem l’atac durant gaires hores- va demanar
espantat un soldat.
- No et preocupis per això i admira la bellesa d’aquest
paisatge- li va respondre- ara mateix és d’un valor
incalculable. Quan arribi l’exèrcit hostil tot això desapareixerà.
- El que a mi m’interessa és tenir una arma a les
mans i confiar en què algú em protegeix la retirada.
- El nostre objectiu és retardar l’entrada de tropes
franceses. Si no vols prendre mal marxa del país, perquè quan els francesos hagin aconseguit passar per
aquí no estarem segurs ni a les nostres cases. Per
aquí hi vol passar tot un exèrcit, així que en algun moment ens venceran, però com a mínim sabrem que els
soldats que hi ha a cada ciutat hauran tingut temps
de preparar-se per l’enfrontament amb l’enemic. Si
volen entrar al nostre país s’hi hauran d’esforçar. Si
vols marxar deixa l’arma aquí i comença a caminar,
que hi haurà molta gent que li agradarà substituir-te
i plantar cara als francesos. Tots els que hem vingut
sabem què ens trobarem més endavant. Si et quedes,
tu també tindràs una funció.
El soldat va quedar sense paraules, avergonyit, pensant que havia fet el ridícul quan, en realitat, pensava
el mateix que l’oficial. Allò l’havia fet reaccionar. Però
seria capaç de participar a la guerra quan arribés
l’hora? Tindria por de morir quan sentís el soroll
dels tambors francesos marcant el seu pas per les
muntanyes? Va començar a fer-se preguntes que no
aconseguiria respondre fins que no es trobés en les
situacions que es plantejava. Aquell dia els francesos
no van arribar. Segurament intentaven atemorir la
població retardant el que tots coneixien com a inevitable. L’endemà a la matinada van atacar. Durant la nit
havien desplaçat lentament les tropes per sorprendre els soldats que defensessin les muntanyes. La
melodia caòtica que van provocar amb les explosions
provocades pels canons francesos van fer despertar
a tots els soldats. Després d’una hora de foc creuat
entre els dos bàndols es va anar creant una catifa de
sang que cobria tot el camp de batalla. Els francesos
seguien avançant. El soldat poruc va agafar una arma
i un barril de pólvora i va córrer muntanya amunt. Era
incapaç d’apuntar sense tremolar. Quan va arribar al
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cim va mirar enrere i va comprovar que els francesos
ja havien arribat al seu campament. Els pocs supervivents que quedaven morien de les ferides o morien
a mans dels francesos que utilitzaven punyals per
no malgastar les bales. El soldat va contar fins a deu
per tranquil·litzar-se i va obrir el barril de pólvora. Poc
després, uns quants francesos van arribar on era ell
i li van oferir diners a canvi de revelar la posició dels
soldats que quedaven. Aquest, segur que estava fent
el millor, va disparar la pólvora. L’explosió va provocar una allau de roques que va cobrir tot el camp de
batalla i va destrossar l’artilleria francesa.

En algun indret de Catalunya, uns quants valents van
gravar les seves gestes sobre la història d’un poble.

PROFESSORS

Pseudònim: Futur
Mercè Molas

L’esperanto i la plumilla
El protagonista d’aquesta historia és un nen com
vosaltres, de la vostra edat possiblement, amb ganes
de jugar, riure, aprendre...
El seu pare és un científic reconegut arreu del món,
de gran renom. Ell pràcticament el desconeix, l’ha
vist en comptades ocasions i tot el que sap d’ell és a
través del correu postal, de cartes i cartetes escrites
en esperanto.
No us ho creureu, el gran inventor de renom és
contrari a l’ús de les noves tecnologies i a l’aprenentatge de llengües estrangeres. Cert, ell les
utilitza i les estudia, però considera que en Mateusz,
el seu fill, no ha de seguir el mateix camí. La mare
hi està d’acord.
En Mateusz, doncs, no va a l’escola. Estudia a casa,
amb un professor particular, un bloc de notes, tinta
i plumilla. La cal·ligrafia i la pulcritud en els treballs
són els seus punts forts. L’esperanto és la llengua
oficial d’estudi; la llengua familiar –desprestigiada i
perseguida en el seu país- és reduïda a cendres a les
classes del professor Halmoff.
El pare fa dies que no escriu. En Mateusx està
impacient, desitja bojament, rebre’n notícies per tal
d’endinsar-se en els coneixements i històries que
relata el pare.

El gran científic fa dies que no es comunica amb la
seva família. Massa dies. La mare està impacient,
pateix. No pas per les historietes científiques, sinó pel
pare.
L’ambaixada internacional ha enviat un comunicat a la
família: “El professor Marxoff està malalt, ha patit un
accident. Es demana la presència dels familiars”.
La mare i el fill fan la maleta a corre-cuita, agafen un
avió grandiós que els porta fins al gran país de les
cartes i de les cartetes. El pare està greu, en coma,
només poden esperar. No els queda altre remei.
S’instal·len en un àtic de la gran ciutat, dalt de tot
d’un gratacel altíssim i comencen una altra vida,
esperant. En Mateusz anirà a l’escola. Ho decideix la
mare. El pare segueix a l’hospital incubat.
A l’escola tot és diferent. Els adults, els alumnes...
parlen diferent. En Mateusz maleeix el seu pare: mai
no li va donar l’oportunitat d’aprendre cap llengua
estrangera, només l’esperanto, una llengua universal
que no sap ningú. Els primers dies transcorren en la
mudesa absoluta. Tampoc li serveix de res utilitza la
seva desprestigiada llengua materna, ningú la coneix.
A poc a poc, juga amb els altres, sense paraules,
només amb signes i senyals. Hi ha comunicació no
verbal, però estimulant. Més tard, aprèn algunes paraules de la llengua dominant i es comença a comunicar. S’adona que els aprenentatges amb el professor
Halmoff li han estat útils, fins i tot, l’esperanto. Ara
estima una mica més el seu pare i li ho diu a cau
d’orella mentre ell segueix dormint.
A l’hospital són molt estrictes no permeten visites
d’infants, només un cop per setmana, durant un quart
d’hora. En Mateusz està trist, voldria veure el seu pare
cada dia, parlar-hi en esperanto i comunicar-se amb
ell. No sap què fer. Té una gran idea: continuar amb
les cartes escrites amb plumilla i tinta. Sempre ho han
fet així i no pensa canviar-ho.
Fa poc ha après, a utilitzar el bolígraf, el llapis, el
retolador, l’ordinador..., però no pensa canviar l’antic
costum familiar. Ha après un munt de coses noves,
inimaginables quan estava lluny del seu pare. El
mateix home que li vetava uns coneixements i uns
aprenentatge en benefici d’uns altres, ara els hi està
donant, sense ells saber-ho, sense ell voler-ho.
En Mateusz ha començat una nova vida, en un noi
país, un nou espai, uns aprenentatges diferents. No
ha estat fàcil, però s’ha adaptat i lluita per seguir
endavant, per no oblidar tot el que li ha aportat de bo
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el seu pare. Li està eternament agraït, no li retreu res,
ja no l’odia. Al contrari, ho valora i ho escriu en les
cartes. Li ho comunica durant el quart d’hora setmanal i el pare se l’escolta amb els ulls entreoberts. Està
orgullós.

PROFESSORS

Pseudònim: Helena
Masdeu
Lluís Llord

El taller del senyor Puquet
El pare li va comprar una bici. El germà feia temps
que en tenia una. Bé, de fet eren uns mesos, només,
però als seus quatre anys la gelosia havia fet que li
semblés una eternitat. I s’hi va aficionar de valent, a la
bici. Primer en va haver d’aprendre: quina paciència,
la del pare. No és pas que a en Lluïset li costés gaire
d’aprendre’n, però es feia pesat i insistent. Ara que és
gran i té una filla valora més el que a la vida han fet
per ell.
En Lluïset aviat va fer de la bici una part d’ell. Es
llevava i donava voltes a la placeta, aquell tros de jardí
encimentat de davant del garatge. I tot seguit, cap a
la piscina, provant de fer un circuit entre els pins. Poc
temps després ja s’atrevia a sortir al carrer, al principi
sense dir-ho a la mare, i va arribar el dia que anava
a casa els cosins al matí, a despertar-los, esmorzava
amb ells per segona vegada, car a casa ja n’hi havien
donat, i anaven junts a trobar la colla, a jugar a pilota
i a banyar-se. Tot amb bicicleta, és clar. I alguna tarda,
per fer-ho diferent, feien un gelat, pedalaven fins a
l’ermita i en baixaven tot fent una cursa per arribar de
pressa altra cop a la piscina, a remullar-se. Deu n’hi
do quin estiu.
Però el més al·lucinant que recorda era anar al taller
del senyor Puquet a canviar alguna peça o a reparar
algun desperfecte del seu vehicle.
Era un local de parets velles, amb la deixadesa organitzada de tots els tallers, i amb l’olor tant particular
d’on es remena ferro, oli i pneumàtics. Les bicis velles
a vendre i les espatllades es barrejaven amb les
noves de trinca, envoltades dels calaixos de peces de
recanvi de tota mena i de totes les mides. I el senyor
Puquet i la seva dona: uns avis entranyables que
feien joc amb tot el que ens envoltava. Ell amb la granota de tirants blava, o més aviat negre de greix amb
fons blau, no pas de bruta sinó de vella, que ja no es

feia neta. Cabells blancs, ulleres de cul de got, moviments lents i feixucs i parlar calmós, com correspon
a un home que devia passar de la setantena i s’havia
passat mitja vida entaforat en aquell taller; a mi, que
era un nen, em semblava molt i molt gran. La Dolors,
la seva dona, només sortia quan la botiga era plena
de gent que s’esperava. Aleshores ella despatxava
aquells que només volien peces.
Com li agradava, a en Lluïset, anar-hi i quedar-se
encantat sentint-lo enraonar amb els clients mentre
els canviava peces o revisava els canvis, o badant
entremig de les bicis o en el prestatge de les eines i
els accessoris. A voltes també hi havia algun veí que
venia a fer-la petar. Aquell nen de cara pigada encara
recorda el dia que no va callar fins que el pare li
va comprar la gorra que deia Merckx a la visera. El
senyor Poquet prou que va veure que la hi compraven
per pesat. Però val a dir que la va valorar com un tresor preuat, perquè la duia posada tot el dia: una gorra
de l’Eddy Merckx!
Un any, però, el senyor Puquet tenia el taller tancat. A
l’hivern en Lluïset no hi havia anat gaire. Potser a les
vacances de Nadal, però per Pasqua ja no va obrir i
la coberta nova que necessitava perquè la que duia ja
era ben prima i clivellada, a punt d’esqueixar-se, la va
haver de comprar a un altre taller, més avall.
Ja no va obrir més. Un temps després vaig passar per
aquell carrer empedrat de Sant Cugat i em va entristir
no veure ja no tan sols el rètol penjant i la porta vella
amb porticons, sinó aquella caseta de poble baixeta i
estreta, d’una sola planta, taller i vivenda alhora, com
solia fer-se en el passat, i el matrimoni, un dels meus
records d’infància.
Aquella i les altres edificacions que hi feien conjunt
estaven essent substituïdes per un bloc de pisos. Durant un temps hi va haver als baixos una llibreria amb
ganes de dinamitzar la cultura a través de xerrades,
presentacions, i fins i tot algun concert; i una botiga.
Tots dos comerços van ser reemplaçats per un banc i
un petit supermercat, i de ben segur que ara, tal com
va tot, ja deuen ser tancats. Fa molt de temps que no
hi passo.
Els Puquet, em diuen que van anar a una residència,
i que allà ella va anar perdent el cap, però ell mentre
va ser viu va ser un manetes entre els vells. Primer
els va arreglar les màquines de fer gimnàstica que
tenien. Que si soldar, que si canviar cables d’estirar
pesos, que si pedals. I més tard es va aficionar a fer
creacions a partir de peces de ferralla: una roda vella
pintada de colors, un plat, una bici de filferro. No
bevia però solia demanar una copeta de conyac quan
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algú el venia a visitar. Si era el matí s’estimava més
una ratafia.

Diuen que algun dia l’havien vist badant davant de la
casa on havia tingut el taller, i que no es perdia mai
cap cursa prop de casa, ja fos a la festa major o si
hi passava la Volta. El dia que el Tour de França va
passar per allà, cap a Barcelona, va ser a la carretera
unes hores abans.
Ara curiosament a la placeta, a pocs metres de can
Puquet, hi ha un petit bar restaurant amb una bicicleta antiga a la porta, que en llueix una altra al rètol
i que impulsa activitats culturals de tota mena. La
primera exposició fotogràfica va ser d’una travessa
en bici per Escòcia que van fer uns amics meus, els
de l’Associació Rutabike. Després en va venir una de
pintura titulada Velocipede, i sense voler s’ha convertit en un local on la gent que hi acostuma a venir
pedalant, con si els clients, en anar-hi, volessin reivindicar una altra manera de viure. El lloc s’anomena
can Poquet. Quan vaig saber-ne l’existència em va fer
gràcia anar-hi, i vaig demanar a la parella que el regenta com és que li havien posat aquell nom. Em van
dir que no era pas el que tenien pensat, que els l’havia suggerit un veí, però sense dir-los el perquè. Ells
van trobar que el nom els agradava i que li esqueia
molt al lloc i a la idea que tenien de petit espai amb
encant i personalitat. La decoració i la retolació els
va sorgir espontàniament per la sensació de joventut,
optimisme i llibertat que segons ells representaven
les bicicletes. Curiosament, que allà hi havia hagut cal
Puquet ho van saber quan ja estava tot decidit, fins i
tot emparaulades les dues exposicions. Casualitats?
Ara en un racó del local hi ha una foto del mecànic
amb la seva granota vella de tirants, la camisa amb
les mànigues doblegades, cabells blancs i ulleres de
vidre gruixut canviant la coberta d’una roda. La seva
esposa treu el cap per la porta. Els la va deixar algú a
la bústia; ells la van ampliar i la van emmarcar perquè
els agradava molt. Que era el vell ciclista ho van saber després per boca dels primers clients, i dels veïns.

PARES

Pseudònim: Sol d’estiu
Laura Vilarrasa Collet

Als meus fills
Dos sols em miren i riuen
m’omplen la vida d’amor.
Innocents i sincers diuen
tot el que els surt del cor.
“T’estimo fins l’infinit”
i jo em desfaig poc a poc.
El millor de la vida.
Penso que he tingut sort.
T’il·luminen la vida
i al teu costat sempre volen estar,
s’enfaden, s’estimen i riuen
però també et fan plorar.
Veus que creixen feliços,
aliens al seu entorn,
capaços de somriure
i de viure en el seu món.
No et pots ni imaginar
Tot el que et fan sentir.
No tinc prou paraules...
Me les guardo per mi.

PARES

Pseudònim: El Neret
Miquel Sants Costa
Salvans

Qui sap?
Desprès d´alguns anys de vivències, la pèrdua de la
terçó de la pell, i veure com el cabell sense remei
comença a marcar les senyals de tardors passades,
m´aturo uns instants en el camí del dia a dia per mirar
assegut al sol de l´hivern l´equipatge d´aquest senderol que es diu vida, i que ja per mi, comença a esser
un camí ferm i ple de sentit.Tanco els ulls mirant al
sol, sentin la fredor bruna de l´aire a la meva pell,
però sens dubte l´escalfor reconfortant del sol que
m´il.lumina , em disposo amb tranquil.litat i serenor, a
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obrir el meu equipatge que porto a l´esquena d´una
infància que em ve marcada per unes tradicions inoblidables i plenes de sentit. A poc a poc els records
d´aquella escola, d´aquell Seminari, m´envolten i em
transporten a l´infantesa i mes tard a la pubertat.Recordo els passadissos plens de corregudes, de riaies,
d´il.lusions, d´alegries on les tradicions mes arrelades
es continuaven fent en contra dels moments. El mes
de desembre, quan preparàvem els mes grans, obres
de teatre pels petits, les cantades de corrandes i nadales, la celebració del nadal, el mes de maig, el mes
de maria, i sens dubte el mes esperat, Sant Jordi, on
disfrutàvem del concurs de cartells, de les olimpíades
i sobre tot dels Jocs Florals. Eren dies de recerca
en un mateix, intentant fer la millor poesia,un cant a
la pàtria, a l´amor, a la natura,a totes aquelles coses
que ens despertaven inquietuds i anhels, coses que
tenien sentit en el descobriment del dia a dia, coses
que volíem i pensàvem que podíem canviar, coses
transcendents per nosaltres que discutíem, filosofàvem en una petita sala que teníem per trobar-nos i
d´on sortien idees plenes de conviccions i decisions
fermes que donaven serietat al moment. On podíem
compartir els problemes d´uns i altres, on deixàvem
corre l´imaginació I fèiem volar el futur en un recinte
tancat per quatre parets I una porta. Tanmateix un
lloc que feia punt d´unió de l´exterior amb l´interior,
tant del mon com de nosaltres mateixos.Recordo amb
enyorança, aquelles tardes on sortíem a passejar pels
claustres, el pati de l´ós,el jardinet, llocs emblemàtics
per nosaltres, on la filosofia que ens ensenyaven, prenia força en el mes pur sentit de la paraula. On veiem
a passejar mentre llegien i parlaven, els notres professors, els quals era tot un privilegi tenir-los a tots,
un per un, les ciències, les matemàtiques, la filosofia,
el francès,i el català, sobretot el català, llengua que ni
un sol dia va ser la llengua amb la cual vam créixer,
vam aprendre i ens van inculcar mantenir-la i protegir-la. Les xerrades d´on venim, qui som , on estem
cap on anem, tot allò que dona sentit a la vida i et
forma com a persona, l´urbanitat,essencial per saber
comportar-nos en cada moment, el control. I on millor
que reflexar totes les ensenyances rebudes al llarg de
l´any que en les festes de Sant Jordi, el nostre Patró.
Preparant aquell concurs de cartells que s´exposaven
pels corredors amb olor a primavera. El apuntar-se
a les proves de les olimpíades, el salt de llargada, el
salt d´alçada, el pes, era igual, la qüestió era apuntar-se i disfrutar dels matins i tardes de bonança. I
com no? Preparar-se el poema o la prosa, la narració, el que mes pensàvem que podíem treure´n mes
profit, buscar i rebuscar i emprar el millor llenguatge
possible amb les paraules mes acurades i precises.
Escriure-les en esborranys un i altra cop fins trobar el
punt d´encert i així poc a poc omplir troços de full en
blanc expressant sentiments i amors i amb l´il.lusió de

pensar que tot allò escrit era bonic, ple de tendreses
i pensaments que segur que tenia d´agradar algú que
ho llegís i pensar que al cap d´avall potser tindria el
reconeixement que hom esperava, ja no per la forma i
la manera de dir-ho, sinó nomes pel sentit del que es
deia, de tot allò que es volia transmetre, evidentment
el mes bonic possible, però era molt mes el contingut que el continent.Així doncs arribava la tarda de
l´entrega dels premis dels Jocs Florals a la Sala Gran,
avui en diríem la Sala Magna, on s´hi feien els actes
de l´escola, tots els participants amb els nervis de saber si era el nostre un dels premiats, si escoltaríem en
veu alta el nostre pseudònim, si ens donarien la Rosa,
si a la fi, totes aquelles il.lusions pensades mentre
escrivíem serien recompensades.Penso i recordo on
encara tinc tos i cadascun dels pomes i narracions
escrites presentades o no, i ara que desprès dels
anys torno a sentir Jocs Florals, no vull deixar passar
la mateixa sensació que tenia en aquella Sala on amb
nervis i il.lusió esperava si era mereixedor d´una Rosa.
Es tard, el sol escampa i em quedo ja amb la fredor
de l´hivern, es hora d´obrir els ulls i tancar l´equipatge ,
aixecar-me i continuar amb el dia a dia tal i com feia fa
anys amb aquells corredors i pensant en cada moment;
QUI SAP?

PARES

Pseudònim: Optimista
Yolanda Rodríguez
Tanco

Somnis
A qui no li han demanat mai: que vols ser quan siguis
gran?
Jo somiava que era una princesa filla dels reis del país
i que vivia en un castell preciós, de conte, i al meu
costat tenia un príncep blau que em feia immensament
feliç...
Amb el temps vaig oblidar-me de ser una princesa per
voler ser metge i poder curar als malalts de totes les
edats...
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Anys més tard volia ser escriptora. Somiava que de la
meva primera novel·la es venien milers d’exemplars i la
gent se’ls llegia una i altra vegada, mai es cansaven de
llegir la meva història...
Somiava també en ser professora de “mates” que tant
m’agradaven o de càlcul. Sempre quedava fascinada
davant un problema o un exercici...

Un altre dels meus somnis era ser periodista d’investigació, saber que passava a cada moment. Ah! i detectiu, allò si que era interessant. Llegia novel·les d’Agatha
Christie i m’imaginava que era el Senyor Poirot resolent tots els enigmes...
Somnis, només eren somnis...o no? Encara que sembli
mentida, sóc tot el que somiava ser.
Sóc una princesa, la princesa de casa meu. Tinc uns
pares que no són els reis del país no, són els millors
reis del món. De príncep blau no en tinc sols un, en
tinc dos. Dos prínceps que em fan immensament feliç...
els meus fills.
També sóc metge. Em sé totes les dosis que haig de
donar dels diversos medicaments, i perquè no dir-ho...
no sabeu el que poden arribar a curar els meus petons...
Actriu? I tant que ho sóc! Us donaré 4 pistes: Nadal, el
tió, la nit de reis, els angelets...
Cantant? La millor!. He cantat 200 vegades el sol
solet, la lluna la pruna, el cargol treu banya...no rebo
aplaudiments però sí mirades d’admiració al sentir-me
cantar.
També us diré que sóc una escriptora genial. Vaig escriure el meu primer relat fa 11 anys. Es tracta d’un
conte infantil, i ha estat el més llegit de tot aquest
temps. 365 dies a l’any cada nit una i altra vegada...
Ser mestre de “mates” era un altre dels meus somnis
i també ho he aconseguit. Resolc problemes que a
vegades són molt i molt complicats i porto el càlcul de
l’economia familiar com una economista professional.

-Jo vull ser actriu molt famosa i també cantant d’èxit!

Periodista i detectiu...quins grans somnis! Sóc una gran
periodista d’investigació, cada dia a la sortida de l’escola faig un interrogatori als nens a veure com els hi
ha anat el dia, si tenen deures, si els han castigat...i de
tant en tant també haig de fer de detectiu i demanar
als seus companys si les històries que m’han explicat
realment són certes o uns mica disfressades...

Que ingènua...somnis, només eren somnis.

Qui diu que els somnis no es fan realitat? En el meu

Recordo que a tercer de primària un mestre ens va
demanar que volíem ser de grans i jo vaig dir:

cas he aconseguit tot allò que somiava, només és
qüestió de mirar al futur amb optimisme i tot dependrà
dels ulls en que t’ho miris. Si ho mires amb bons ulls...
els teus somnis es faran realitat.
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